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Αθήνα, σήµερα στις 26 Μαρτίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 6897/7-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη µείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών.
Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την
ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η σηµερινή κοινοβουλευτική παρέµβαση αφορά το δεύτερο –
θα έλεγα- µεγάλο πυλώνα της πρωτογενούς παραγωγής, που
είναι αυτός της κτηνοτροφίας, έναν πυλώνα που έχει ευοίωνες
προοπτικές, εάν φροντίσουµε να απλοποιήσουµε και τις δοµές
και τις διαδικασίες και κυρίως να κάνουµε τη ζωή του Έλληνα
κτηνοτρόφου –ο οποίος χειµαζόµενος συνεχίζει και επιµένει να
αγωνίζεται, παράγοντας- καλύτερη και απλούστερη, όσον αφορά
τη σχέση του µε το ελληνικό δηµόσιο, µε το ελληνικό κράτος.
Αυτή ήταν και η απαρχή για να γεννήσει ελπίδες, όσον αφορά
την αδειοδότηση των σταβλικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πριν από περίπου ένα χρόνο µε το ν. 4056, κάτι το οποίο
θα έδινε τέλος σε µία συνεχή εκκρεµότητα, που αφορά τις σταβλικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των Ελλήνων κτηνοτρόφων, τις δοµές και τις βάσεις της παραγωγής τους.
Παρ’όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, σκιαγραφώντας επ’ ολίγον το
κείµενο της ερωτήσεώς µου, άλλοι παράγοντες –πέραν της πολιτικής βούλησης του συγκεκριµένου νοµοθέτη του ν. 4056/2012έρχονται να αναστείλουν αυτήν την απλοποίηση –παράγοντες
όπως η Πολεοδοµία, η Αρχαιολογία, το Δασαρχείο, που σαφέστατα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους, δεν τίθεται θέµα- και έχει
γίνει πολυπλοκότερη η όλη διαδικασία, µε αποτέλεσµα ένας κτηνοτρόφος, εάν θέλει να τακτοποιήσει το ζήτηµα της αδειοδότησης της εγκαταστάσεώς του, να χρειάζεται δύο-τρία υποστηρικτικά γραφεία δίπλα του.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατον και όσον αφορά την
οικονοµική επιβάρυνση και όσον αφορά τον χρόνο –που, όπως
πολύ καλύτερα από εµένα γνωρίζετε, ο κτηνοτρόφος έχει συγ-

κεκριµένο ωράριο, είναι συνέχεια επάνω από το ποίµνιό του, από
την εγκατάστασή του- και όσον αφορά όλα όσα συνεπάγονται
αυτήν τη δυσλειτουργία και –θα έλεγα- την τροχοπέδη στην αρχική πρόβλεψη αυτού του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, λοιπόν, µε αυτήν την κοινοβουλευτική παρέµβασή
µου να σας παρακαλέσω να δείτε το θέµα και να απαντήσετε στα
καυτά ερωτήµατα, τα οποία ο κάθε κτηνοτρόφος -ιδιαίτερα στην
πατρίδα µου, τη Λακωνία- µου θέτει για το τι θα γίνει µε την άδεια
εγκρίσεως της σταβλικής του εγκαταστάσεως.
Θέλω να πιστεύω ότι κατά τούτο θα συµβάλουµε, ούτως ώστε
να το απλοποιήσουµε το ζήτηµα και να δώσουµε µία καλύτερη
προοπτική σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χειµάζονται,
έτι δε περαιτέρω αυτήν την περίοδο, κατά την οποία όλος ο ελληνικός λαός δοκιµάζεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δαβάκη.
Στην ερώτηση του κ. Δαβάκη θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Τσαυτάρης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Βουλευτή κ. Δαβάκη γι’ αυτήν την ερώτηση, γιατί µας δίνει την
ευκαιρία να συζητήσουµε ένα κρίσιµο θέµα, όπως αυτό της κτηνοτροφίας και είναι νοµίζω περιττό σ’ αυτήν την Αίθουσα να ξανατονίσω τη σηµασία που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, που,
όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, είναι ένας από τους βασικούς
–ας το πούµε- υποπυλώνες ανάπτυξης του τόπου µας και αφορά
τον πυλώνα της γεωργίας.
Επειδή µάλιστα το συγκεκριµένο αίτηµα ήταν και ένα από τα
σηµαντικά αιτήµατα που έθετε αυτός ο κλάδος της γεωργίας –
δηλαδή οι κτηνοτρόφοι µας στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και
στο διάλογο που κάναµε µαζί- µε την ευκαιρία αυτή µας δίνεται
η δυνατότητα να απαντήσουµε και σε αυτούς και να πούµε τι κάναµε, για να λυθεί επιτέλους αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Άρα στο πρώτο σκέλος της ερωτήσεώς σας, όπου θίγετε το
θέµα των αδειοδοτήσεων και στο δεύτερο, όπου θίγετε γενικότερα την υποστήριξη της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα το κόστος
των ζωοτροφών, θα απαντήσω ξέχωρα.
Έρχοµαι στο πρώτο ζήτηµα. Όπως και εσείς είπατε, υπάρχει
ένα θέµα αδειοδότησης υπαρχόντων, παλαιών δηλαδή, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις
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και σε δηµόσιες εκτάσεις, εκεί όπου ήταν τα βοσκοτόπια είχαν
κοντά τους και τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις. Τις πιο πολλές
φορές µιλούµε για µικρές, πρόχειρες εγκαταστάσεις, δεν µιλούµε για µεγάλα κτήρια και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις µε
πολύ αειφόρα, διαχειρίσιµα, ήπια υλικά που, αν τα άφηνε κανείς
–και οι φράκτες, που ήταν από ξύλο ή από κλαδιά- θα είχαν αφοµοιωθεί στο περιβάλλον.
Εποµένως ήταν πραγµατικά περιττό να τονιστεί ότι έπρεπε να
βρεθεί ένας τρόπος υπαρχόντων εγκαταστάσεων και γρήγορα
να προχωρήσουµε στη νοµιµοποίησή τους. Όµως, επειδή όπως
γνωρίζετε αυτό δεν µπορεί να γίνει από το δικό µας Υπουργείο,
γιατί κτηριακές εγκαταστάσεις νοµιµοποιεί µόνο το ΥΠΕΚΑ, γι’
αυτό –όπως είπαµε µε τους αγρότες και λέµε και σήµερα- έπρεπε να γίνει αυτός ο συντονισµός µεταξύ των δύο Υπουργείων,
κάτι που έγινε.
Σας ανακοινώνω, λοιπόν, ότι εντός αυτής της εβδοµάδας θα
βγει στη διαβούλευση η πρόταση του νόµου του ΥΠΕΚΑ που γίνεται, προκειµένου να λυθεί αυτό το πρόβληµα.
Έτσι, αυτή η κατηγορία των στάβλων –µε περίπου τις ίδιες διαδικασίες νοµιµοποίησης και άλλων αυθαιρέτων- απλοποιείται µε
µία πολύ απλή αίτηση του ίδιου του κτηνοτρόφου, µε ένα αντίγραφο της ενιαίας ενίσχυσης που έπαιρνε από εµάς για αρκετά
χρόνια –για να δείξουµε ότι αυτό το πράγµα δεν γίνεται σήµερα
και ότι δεν µιλάµε για µία νέα εγκατάσταση, αλλά ότι ο άνθρωπος
αυτός αξιοποιεί αυτήν την υποδοµή, γιατί εκεί είχε τις δέκα αγελάδες του ή τα πενήντα πρόβατά του- µε µία τεχνική έκθεση του
µηχανικού, που θα δείχνει ότι αυτός ο χώρος δεν ξεπερνά τα
τριάντα πέντε τ.µ. –σας διαβάζω ακριβώς όπως θα δοθεί στη διαβούλευση η συγκεκριµένη τροπολογία- και µε ένα παράβολο
υπέρ του ελληνικού δηµοσίου ύψους περίπου 300 ευρώ. Με τον
τρόπο αυτό πιστεύουµε ότι απλοποιείται και επιταχύνεται η διεργασία αυτή.
Άλλωστε, σε σχέση µε τη διαβούλευση που θα βγει, θα σας
αναφέρω στη δευτερολογία µου ορισµένα πράγµατα που αφορούν και τις δικές µας διεργασίες για τους νέους ή άλλου τέτοιου
είδους στάβλους που θα έρθουν µε το δικό µας νόµο, έτσι ώστε
ολοκληρωτικά να δοθεί λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γεννά ελπίδες και
ικανοποίηση η απάντησή σας, δεδοµένου ότι γνωρίζω –επειδή
δεν έχετε την πολιτική ιδιότητα, έχετε την ακαδηµαϊκή ιδιότηταπως πόρρω απέχετε από το να λέτε πράγµατα που πολλές φορές
από αυτά τα έδρανα, εις το παρελθόν κυρίως, έχουν ακουστεί
µε ευγενείς προθέσεις, µε όλα αυτά τα ευγενή συναισθήµατα,
αλλά δυστυχώς ποτέ δεν έχουν γίνει. Αυτό µε κάνει να είµαι αισιόδοξος, όσον αφορά την κατάληξη της όλης υποθέσεως.
Κρατώ έγγραφο –θα το καταθέσω στα Πρακτικά- της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του Νοµού Λακωνίας, που αναφέρει ακριβώς το θέµα όπως έχει. Για να καταλάβετε, αναφέρω τα ακόλουθα:
Ειδικότερα, η διευθύντρια της υπηρεσίας λέει τα εξής: Με την
εφαρµογή του ν. 3698/2008, µε την οποία ορίστηκε η υπηρεσία
µας ως αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή και µέχρι την έκδοση του
συγκεκριµένου νόµου κατατέθηκαν στην υπηρεσία µας τετρακόσιες είκοσι πέντε αιτήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων µερικούς µήνες µετά την έναρξη ισχύος του νόµου που τους ανέθεσε
αυτήν την αρµοδιότητα.
Η υπηρεσία µας µέχρι πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
4056/2012 -για τον οποίο µιλάµε τώρα και λέτε ότι θα βγει σε διαβούλευση η αλλαγή- είχε εκδώσει τριακόσιες έντεκα άδειες ίδρυσης και λειτουργίας και είχε ελέγξει επιπλέον ογδόντα επτά
αιτήσεις, ενώ υπολείπονταν µόνο είκοσι επτά αιτήσεις για τη
διεκπεραίωση του συνόλου.
Μετά την έκδοση του ν. 4056/2012 έως και σήµερα κατατέθηκαν επιπρόσθετα στην υπηρεσία µας εκατόν είκοσι αιτήσεις, έξι
εκ των οποίων έλαβαν άδεια εγκατάστασης µέχρι και πριν από
την εφαρµογή της υπ’ αριθµόν τάδε διευκρινιστικής εγκυκλίου.
Από την εφαρµογή της τελευταίας µέχρι και σήµερα, ουδεµία
άδεια εγκατάστασης έχει εκδοθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για να γίνει αντιληπτή η κατάσταση στην οποία βρίσκονται και
οι περιφερειακές, βέβαια, υπηρεσίες του Υπουργείου της Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και ευρύτερα τα προβλήµατα τα οποία δηµιούργησε η διευκρινιστική εγκύκλιος, θα αναφέρω τι απαιτούσε
η διευκρινιστική εγκύκλιος. Παραβιάζω ανοικτές θύρες, αλλά
πρέπει να ακουστούν. Απαιτούσε, λοιπόν, τα εξής:
Δήλωση έναρξης δραστηριότητας από τον κτηνοτρόφο. Οι
τίτλοι ιδιοκτησίας δεν αρκεί να δηλώνονται στο Ε9, αλλά έπρεπε
να υπάρχουν και άλλοι, που να έχουν επικυρωθεί για το γνήσιο
της υπογραφής, γιατί τα περισσότερα είναι µε χρησικτησία,
όπως ξέρετε. Βεβαιώσεις στατικής επάρκειας από πολιτικό µηχανικό. Κανένας από τους πολιτικούς µηχανικούς δεν έδινε τέτοια βεβαίωση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό αλλάζει. Γνωµοδοτήσεις από την Αρχαιολογία, το Δασαρχείο και άλλες συναρµόδιες
υπηρεσίες. Έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την αρµόδια υπηρεσία της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Το πρόβληµα το έχει δηµιουργήσει η διευκρινιστική εγκύκλιος
του ν. 4056/2012, η οποία κυκλοφόρησε και νοµίζω ότι κατά
τούτο -µε αυτήν την παρέµβασή σας µέσω ΥΠΕΚΑ και τη συνεργασία που είχατε- το θέµα θα λυθεί. Θα το παρακολουθούµε το
θέµα και εσείς περισσότερον εµού, αλλά θέλω να πιστεύω ότι
αυτό θα απαλύνει κατά βάση το ζήτηµα που έχει δηµιουργήσει
για την καθυστέρηση της αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Ήθελα, επίσης, κλείνοντας, στο δεύτερο σκέλος, να πω για τα
ζητήµατα που αφορούν και το κόστος των ζωοτροφών αλλά και
άλλα δοµικά ζητήµατα της ελληνικής κτηνοτροφίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελάχιστη ανοχή, κυρία Πρόεδρε, και κλείνω.
Όταν, όπως και εσείς γνωρίζετε, το καλαµπόκι έχει 38 λεπτά,
35 µε 36 λεπτά η βαµβακόπιτα, 40 µε 42 λεπτά ο βαµβακόσπορος
–βασικές ζωοτροφές για την αιγοπροβατοτροφία, που είναι η
βάση της ελληνικής κτηνοτροφίας- και όταν έχει περίπου 50 και
πλέον λεπτά το γάλα, αντιλαµβάνεστε ότι η κατάσταση είναι
απελπιστική. Πώς θα επιβιώσει, όταν έχουµε µετά τους εµπόρους, όταν έχουµε τα σουπερµάρκετ, όταν έχουµε ζητήµατα που
αφορούν ακάλυπτες επιταγές; Πρέπει να αυστηροποιηθεί και το
νοµικό πλαίσιο όσον αφορά τη συναλλαγή του εµπόρου µε τον
κτηνοτρόφο. Είναι ένα πάγιο αίτηµα. Είµαι σχεδόν είκοσι χρόνια
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Όσα χρόνια διέρχοµαι τις κοινότητες του
Νοµού Λακωνίας, το βασικό θέµα είναι η συναλλαγή µε τους εµπόρους και τον κτηνοτρόφο.
Ο κτηνοτρόφος δεν έχει προφίλ συναλλασσοµένου µε έναν έµπορο, που ουδείς γνωρίζει από πού κρατάει η σκούφια του. Τον
βρίσκει στην ανάγκη να πουλήσει το γάλα του και καταλαβαίνετε
πού βρισκόµαστε.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θα έπρεπε µία πρόταση δική σας αυστηροποιήσεως του νοµικού πλαισίου να απαλύνει αυτήν την αγωνία
και το άγχος που έχει ο Έλληνας κτηνοτρόφος όσον αφορά τη
συναλλαγή του µε τον έµπορο.
Κλείνω αναφερόµενος σε ζητήµατα που αφορούν την εξισωτική του 2012. Θα ήθελα να έχω ένα σχόλιό σας σχετικά µε την
εξισωτική -πότε θα καταβληθεί η εξισωτική του 2012;- σχετικά µε
το άρθρο 68 για τις µοσχίδες και τις γαλακτοφόρες αγελάδες
και το de minimis για τις ορεινές και τις ηµιορεινές περιοχές.
Θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία σας στο Υπουργείο θα δώσει
µια ευοίωνη προοπτική επιλύσεως των ζητηµάτων που αφορούν
την ελληνική κτηνοτροφία. Μακάρι να γίνει έτσι και µε την αποχώρησή σας, η οποία ελπίζω να αργήσει, κύριε Υπουργέ –δεν
ξέρω, βέβαια, γιατί αυτό είναι άλλο θέµα- να είναι λυµένα ορισµένα ζητήµατα που τόσο καιρό δεν είχαν λυθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Υπονοείτε κάτι,
κύριε συνάδελφε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Όλοι περιστασιακοί είµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή θίξατε αρκετά θέµατα και για να µην τα ξεχάσω και πα-
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ραλείψω κάτι, ας αρχίσω ανάποδα. Παρεµπιπτόντως, σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και για τα καλά σας σχόλια. Ας αρχίσουµε, λοιπόν, από την εξισωτική. Για φέτος έχουν διασφαλιστεί
ακριβώς οι ίδιοι πόροι -έχουν δηλαδή βρεθεί τα χρήµατα - γίνονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και θα δοθούν, όπως προβλέπεται,
στις πρώτες µέρες του καλοκαιριού. Σας θυµίζω ότι δίνονται τις
µέρες εκείνες, δηλαδή τις πρώτες µέρες του Ιουνίου, µόνο και
µόνο, γιατί τότε οι γεωργοί της φυτικής παραγωγής µαζεύουν
τις χειµερινές σοδειές τους, µεταξύ των οποίων πολλές –δηλαδή
τα κριθάρια κ.λπ.- είναι και σηµαντικές ζωοτροφές.
Άρα µε τον τρόπο αυτό, πριν ανέβει περισσότερο το κόστος
των ζωοτροφών, θα µπορούν -ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες,
που είναι και εύκολη η πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές µονάδες, τα νησιά κ.λπ.- να πάρουν τα χρήµατα της εξισωτικής και να
προµηθευθούν έγκαιρα τις ζωοτροφές τους, όσο οι τιµές είναι
πιο χαµηλές.
Δεύτερον, εις ό,τι αφορά το άρθρο 68 και το µηχανισµό de
minimis. Όπως σας έχω πει, ο µηχανισµός de minimis δόθηκε για
πρώτη φορά. Έχει δοθεί ήδη στις τρεις µεγάλες υποκατηγορίες
κτηνοτρόφων, δηλαδή στους βοοτρόφους και τους αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών. Στη συνέχεια δόθηκε για
πρώτη φορά στους πτηνοτρόφους. Θυµηθείτε ότι αυτοί δεν
παίρνουν και ενιαία ενίσχυση. Δόθηκε, επίσης, στους χοιροτρόφους. Τέλος, είχαµε πει ότι θα δώσουµε τελευταία στους αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους των ορεινών περιοχών, µόνο
και µόνο γιατί θα πρέπει να συνδυάσουµε τα χρήµατα που θα δοθούν και από το άρθρο 68 και από το de minimis.
Έτσι, µέσα στον άλλο µήνα και πριν από το Πάσχα –δηλαδή
στις επόµενες εβδοµάδες- θα δοθούν και τα περίπου 7,5 εκατοµµύρια, για να πάρει τις ζωοτροφές της και αυτή η κατηγορία των
κτηνοτρόφων µας.
Με την ευκαιρία αυτή σάς είπα και ορισµένα πράγµατα που
κάνουµε, για να λύσουµε τα προβλήµατα των ζωοτροφών. Όµως,
σας θυµίζω ότι µε µονιµότερο τρόπο θα λύσουµε τα προβλήµατα
των κτηνοτρόφων µας, αν αρχίσουµε να παράγουµε δικές µας
φθηνές ζωοτροφές και ιδιαίτερα πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, όπως είναι η σόγια. Γιατί, όσο πηγαίνουν κατακόρυφα σχεδόν
προς τα πάνω οι τιµές της σόγιας διεθνώς, τότε δεν θα βρίσκει
ποτέ ο κτηνοτρόφος λύση.
Αυτό ήταν και το επιχείρηµά µας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όταν το καλοκαίρι, ήδη από τις πρώτες συνεδριάσεις στις οποίες
είχα παρευρεθεί ως νέος Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έλεγα ότι προσπαθούµε να λύσουµε µε το
de minimis φέτος το πρόβληµα, αλλά θα το έχουµε ξανά του χρόνου, αν δεν υποστηρίξουµε τη ντόπια παραγωγή ψυχανθών και
γενικότερα ζωοτροφών.
Γι’ αυτόν τον λόγο τότε µας επετράπη να βοηθήσουµε και
εµείς τη ντόπια παραγωγή µέσω των προγραµµάτων. Αυτός είναι
ο λόγος που δώσαµε τα 5 ευρώ κατά στρέµµα από φέτος µαζί
µε το πετρέλαιο σε όσους είναι καλλιεργητές ψυχανθών, κάτι
που έχει γίνει πρώτη φορά, µε παράλληλη ενίσχυση τόσο της
καλλιέργειας ψυχανθών για ζωοτροφές αλλά και για όσπρια.
Όπως ξέρετε, πολλές και από τις δικές µας τροφές είναι ψυχανθή, δηλαδή τα όσπρια, φασόλια, ρεβίθια, φακές κ.λπ.. Ταυτόχρονα ενισχύθηκαν µε τον ίδιο τρόπο και όσοι κάνουν σποροπαραγωγή ψυχανθών στον τόπο µας, ώστε του χρόνου το φθινόπωρο να ανεβάσουµε τις καλλιέργειες αυτές και θα τις ανεβάσουµε.
Σας ανακοινώνω, όπως θα έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε και
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, ότι µετά την πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας, όπου λίγο-πολύ ολοκληρώνεται η πρόταση των Υπουργών µαζί µε την πρόταση της
Κοµισιόν και την πρόταση που έκανε το Κοινοβούλιο να αρχίσουν
πλέον αυτές οι τριµερείς διαβουλεύσεις -δηλαδή οι διαβουλεύσεις µεταξύ των τριών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να προχωρήσει η διαπραγµάτευση για τη νέα ΚΑΠδίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη των ψυχανθών, προκειµένου να πάµε σε µια µονιµότερη λύση στα συγκεκριµένα
προβλήµατα.
Μάλιστα, χάρη και στις δικές µας προσπάθειες επετεύχθη,
όπως θα σας ανακοινώσω και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµ-
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πορίου, το εξής: από τη στιγµή που κάποιος κάνει την άνοιξη
σπορά ψυχανθών στα ξερικά του χωράφια, αυτό από µόνο του
είναι σηµαντική περιβαλλοντική παρέµβαση, γιατί η καλλιέργεια
ψυχανθών ανεβάζει και το άζωτο στο έδαφος –ένεκα της αζωτοδέσµευσης- και αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα, ιδιαίτερα των
σιτηρών. Θα δούµε, όµως, λεπτοµέρειες γι’ αυτά τα θέµατα µε
τη συγκεκριµένη ενηµέρωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς.
Εισερχόµαστε στη δεύτερη µε αριθµό 3431/25-10-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελληνίου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων στον αγροτικό τοµέα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση αλλά και εσείς προσωπικά αναφέρεσθε πολλές φορές στην ανάγκη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ, που στηρίζει την Κυβέρνηση, πιστεύει ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση.
Όµως την ίδια σχεδόν άποψη έχουν και τα άλλα κόµµατα, που
είτε στηρίζουν είτε αντιπολιτεύονται είτε αντιστρατεύονται το
έργο της Κυβέρνησης. Είναι ένα από τα θέµατα που πιστεύω ότι
είναι κοινό ως προς τον πολιτικό κόσµο της χώρας. Έχει γίνει
πλέον συνείδηση και στους αγρότες, έχει γίνει συνείδηση και
στην κοινωνία ότι πρέπει να δώσουµε έµφαση στην αγροτική παραγωγή.
Οι µόνοι που δεν το κατανοούν και δεν το συνειδητοποιούν
είναι οι έχοντες την ευθύνη του τραπεζικού συστήµατος και συγκεκριµένα η Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα, µε τις τελευταίες αποφάσεις µεγεθύνεται ακόµα περισσότερο αυτή η τράπεζα. Οι
στρόφιγγες για τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις στον αγροτικό
τοµέα, αντί να χαλαρώνουν και να ανοίγουν, κλείνουν ακόµη περισσότερο.
Έχουµε πολλές περιπτώσεις όπου επενδυτικά προγράµµατα
-είτε είναι σε επιδοτούµενα σχέδια είτε είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες- σταµατούν ή αδυνατούν να προχωρήσουν. Έχουµε περιπτώσεις όπου εξαγωγικά προγράµµατα σταµατούν στη µέση
λόγω έλλειψης στήριξης από την πλευρά των τραπεζών.
Και, βεβαίως, το σηµαντικότερο είναι ότι έχουµε εγκεκριµένα
προγράµµατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε από
το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είτε από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και κανονισµούς –που σηµαίνει εγγυηµένη τελική χρηµατοδότηση και επιδότηση- για τα οποία υπάρχει ελάχιστο ρίσκο από
την πλευρά των τραπεζών και τα οποία δεν µπορούν να προχωρήσουν, γιατί δεν παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις και οι
απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου πείτε εάν έχετε –κατά την επαφή
σας µε το τραπεζικό σύστηµα και τη συνεργασία που έχετε- κάποιο νέο για την αλλαγή στάσης από την πλευρά των τραπεζών,
για να αρχίσουν να στηρίζουν την προσπάθεια που κάνει ο αγροτικός κόσµος της χώρας και ως προς τις επενδύσεις για την αγροτική παραγωγή αλλά και ως προς τα προγράµµατα τα οποία
το Υπουργείο σας έχει εγκρίνει εδώ και καιρό και αδυνατούν να
υλοποιηθούν και να προχωρήσουν λόγω της έλλειψης χρηµατοδότησης και λόγω της έλλειψης εγγυήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Θα µας απαντήσει στην ερώτηση ο Υπουργός κ. Αθανάσιος
Τσαυτάρης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Κεγκέρογλου, για
την ερώτηση, γιατί και αυτή µάς δίνει την ευκαιρία να συζητήσουµε ένα επίσης σηµαντικό θέµα -που ήταν και αυτό µεγάλο αίτηµα των γεωργών µας- και αφορά ευρύτερα την έννοια της
ρευστότητας χρηµάτων προς τον γεωργικό τοµέα, που είναι
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πραγµατικά ένα σηµαντικό πρόβληµα, ειδικά και µε τις εξελίξεις
που είχαµε µε την ΑΤΕ.
Θα σας πω, λοιπόν, τι προσπάθειες κάνουµε, είτε αξιοποιώντας το τραπεζικό σύστηµα είτε αξιοποιώντας τα δικά µας χρήµατα από το αναπτυξιακό σκέλος του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είτε από τη συνέργεια των δύο, προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε πρόσκαιρα, δηλαδή στην τρέχουσα περίοδο, το πρόβληµα και στη συνέχεια θα σας πω τι έρχεται και
σε αυτόν τον τοµέα µε τη νέα ΚΑΠ.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο πρώτο σκέλος, στο τι κάνουµε τώρα.
Μόλις έγιναν οι αλλαγές µε την ΑΤΕ και την ΑΤΕ Πειραιώς, ζητήσαµε από την ίδια νέα τράπεζα, δηλαδή την ΑΤΕ Πειραιώς, να
συνεχίσει τα ΑΔΑ, τα δάνεια δηλαδή που δίνονταν στους αγρότες, για να δοθεί ένα κεφάλαιο -τρόπον τινά- κίνησης, όπως δίδεται σε όλους τους επιχειρηµατίες, προκειµένου να συνεχίσουν
τις δραστηριότητές τους. Πραγµατικά, δόθηκαν 600 εκατοµµύρια ευρώ γι’ αυτόν το σκοπό και, απ’ ό,τι µας πληροφόρησε η
τράπεζα, µέχρι πρόσφατα έχουν ήδη απορροφηθεί πάνω από τα
540 εκατοµµύρια ευρώ από αυτό το κοµµάτι –ας το πούµε- των
δανείων κεφαλαίου κίνησης.
Πάµε τώρα στο δεύτερο κοµµάτι, που αφορά ειδικά την εγγυοδοσία και ειδικότερα τη δανειοδότηση πολλών τέτοιων σχεδίων, είτε αφορούν αγροτικά σχέδια, δηλαδή τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών είτε αφορούν κοµµάτια µεταποιητικής βιοµηχανίας από το συγκεκριµένο µέτρο της µεταποίησης είτε ακόµη
και άλλα προγράµµατα, σαν και αυτό το πρόγραµµα του ΕΟΦ
για το ελαιόλαδο και τους ελαιοκαλλιεργητές της Μεσσαράς.
Σας θυµίζω ότι υπάρχουν τριάντα τρεις τέτοιοι ΕΟΦ, που υλοποιούν ένα τέτοιο συγκεκριµένο πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και της ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και των εξαγωγών, διότι όλοι πάσχουν από αυτό
το πρόβληµα. Τι κάναµε, λοιπόν; Γιατί εκεί κόλλησαν και κολλούν
αρκετά από τα σχέδια βελτίωσης ή και της µεταποίησης.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι γρήγορα προσπαθήσαµε, επειδή το επέτρεπε το τρέχον επιχειρησιακό πρόγραµµα, το πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» -πήγε µάλιστα 116 εκατοµµύρια ευρώ γι’
αυτόν το σκοπό- να κάνουµε ίσως ένα από τα πρώτα ΕΤΕΑΝ, δηλαδή τα ταµεία τέτοιων δανειοδοτήσεων, γιατί φτιάξαµε πραγµατικά τη συγκεκριµένη υπουργική απόφαση. Φτιάχτηκε η συγκεκριµένη επιτροπή. Έχει κάνει το επιχειρησιακό της σχέδιο. Σύντοµα θα δείτε να βγαίνει στον αέρα. Έχουν γίνει οι επαφές µε τις
τράπεζες, προκειµένου αυτό να µοχλευτεί τρεις φορές απάνω,
δηλαδή να γίνει τρεις φορές το 116, ένα τέτοιο χρηµατικό ποσό
της τάξεως –ας πούµε- των 350 εκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου να βοηθηθούν ειδικά αυτοί που έχουν είτε τα σχέδια βελτίωσης είτε τη µεταποιητική βιοµηχανία είτε οι ΕΟΦ, που και εσείς
επισηµαίνετε.
Θα σας δώσω ιδιαίτερες λεπτοµέρειες ειδικά για τους ΕΟΦ και
ιδιαίτερα για τον ΕΟΦ Μεσσαράς, που σας αφορούν περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μια και αναφερθήκατε στο πρόγραµµα που έχει ο ΕΟΦ Μεσσαράς, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, που έγινε πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός µε βάση το
νέο νόµο, θα σας πω ότι το πρόγραµµα δεν µπορεί να περπατήσει, τουλάχιστον όπως πρέπει µέχρι αυτήν την ώρα.
Παρ’ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, σε απάντηση που µου έδωσε
µέσω του Υπουργού Οικονοµικών, λέει ότι η Τράπεζα Πειραιώς
είναι υποχρεωµένη να τηρήσει τη σύµβαση που είχε η ΑΤΕ µε την
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, η τράπεζα διά των υπαλλήλων
της µια ζητάει το ένα χαρτί µε σίγµα µικρό και µια µε µεγάλο.
«Όταν δεν θέλεις να ζυµώσεις, δέκα µέρες κοσκινίζεις»! Δεν
θέλει, κύριε Υπουργέ! Και δεν θέλει γιατί τώρα έχει άλλες προτεραιότητες. Θα πρέπει όµως να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα.
Πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος ακόµα και τα εµπόδια τα οποία
προβάλλουν να αρθούν για όλα τα προγράµµατα που είναι από
το Υπουργείο σας, είτε είναι το πρόγραµµα ποιοτικής βελτίωσης
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του ελαιολάδου είτε είναι τα σχέδια βελτίωσης είτε τα προγράµµατα για τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
Με την εγγυητική επιστολή -η οποία θα έχει την αίρεση ότι τα
χρήµατα από το πρόγραµµα θα πάνε σε δεσµευµένο λογαριασµό
στην τράπεζα, προκειµένου να εκταµιευθούν µε την υλοποίηση
του προγράµµατος- αίρεται το οποιοδήποτε εµπόδιο βάλει η
τράπεζα και ταυτόχρονα υπάρχει ρευστότητα, προκειµένου να
υλοποιηθεί το πρόγραµµα.
Είναι µία πρόταση την οποία την έχω κάνει και για τον αναπτυξιακό νόµο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η τράπεζα θα δίνει την
εγγυητική επιστολή, µε την αίρεση ότι τα χρήµατα από το πρόγραµµα θα πάνε σε ένα δεσµευµένο λογαριασµό, από τον οποίο
η εκταµίευση θα γίνεται σταδιακά µε την υλοποίηση του προγράµµατος που θα πιστοποιεί η ίδια η τράπεζα. Έτσι και η τράπεζα εξασφαλίζεται και δεν έχει κανένα λόγο και κανένα άλλοθι
πλέον να προβάλει εµπόδια -γιατί έχει τα χρήµατα σε λογαριασµό- και το Υπουργείο κάνει την εκταµίευση και ο φορέας υλοποιεί το πρόγραµµα. Όλοι κερδισµένοι!
Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Μπορεί µε κοινή υπουργική
απόφαση στα προγράµµατα τα δικά σας καθώς και µε νοµοθετική ρύθµιση στον αναπτυξιακό νόµο να υλοποιηθεί.
Το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, στο οποίο αναφερθήκατε και για το οποίο θέλουµε περισσότερα στοιχεία, θεωρώ
ότι µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο. Όµως, έχει καθυστερήσει
πάρα πολύ και βέβαια η καθυστέρηση δεν είναι τους τελευταίους
µήνες. Η καθυστέρηση είναι από τη θεσµοθέτησή του το 2011
και για µεγάλο διάστηµα, λόγω του ότι –όπως πιστεύω- υπάρχει
η ανάγκη συνεργασίας µε άλλα Υπουργεία και υπάρχει η δυσχέρεια στο να συντονίσετε τα προγράµµατα. Όµως, αν είσθε σε
καλό δρόµο, θέλω να το ξέρουµε και να ξέρουµε ποιες είναι οι
προοπτικές.
Επίσης, θα ήθελα να µου πείτε, εάν έχετε τα επίσηµα στοιχεία,
µέχρι στιγµής πόσα σχέδια βελτίωσης ζωικής και φυτικής παραγωγής έχουν εγκριθεί και πόσα προγράµµατα από το «1.3.2 Πρόγραµµα Α» για τη µεταποίηση. Γιατί πράξατε πολύ καλά όταν
παρενέβητε, ούτως ώστε γεωπόνοι από όλες τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα πού υπηρετούν –κεντρικό Υπουργείο ή περιφέρειες- να
µπορούν να αξιολογήσουν τα προγράµµατα.
Πιστεύω ότι πρέπει να είµαστε στο τέλος. Δεν ξέρω. Θέλουµε
αυτήν την πληροφόρηση και βεβαίως πίεση στις τράπεζες. Τα
ΑΔΑ, τα ανοικτά αγροτικά Δάνεια, τα οποία εξήγγειλε και ο Πρωθυπουργός την ηµέρα της συζήτησης εδώ για την αγροτική πολιτική, δεν είµαι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως τα είπατε. Ναι µεν
έχουν ξεκινήσει, αλλά για 500 εκατοµµύρια δεν το θωρώ. Θα είχε
γίνει επανάσταση στον αγροτικό χώρο, εάν είχαν πέσει 500 εκατοµµύρια. Δεν το θωρώ. Να επικαιροποιήσουµε την ερώτηση
προς την τράπεζα και την απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, τα στοιχεία είναι έτσι όπως τα
είπα µε ακρίβεια. Απλά τα δάνεια αυτά σε ορισµένες περιπτώσεις
προϋπήρχαν και έπρεπε να ανανεωθούν, άρα έπρεπε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, γι’ αυτό και σε ορισµένες περιπτώσεις
δεν είδατε όλα τα χρήµατα να φαίνονται στην επιφάνεια. Τα νούµερα, όµως, ισχύουν.
Αρχίζοντας και µε σας ανάποδα, για να µην ξεχάσω κάτι από
τα θέµατα που θίξατε –γιατί θίξατε, για παράδειγµα, το θέµα των
σχεδίων βελτίωσης- σας θυµίζω ότι είχαν υποβληθεί επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε και όταν ανέλαβα το Υπουργείο για
αρκετά χρόνια είχαν αξιολογηθεί διακόσια είκοσι. Σας ανακοινώνω, λοιπόν, ότι σήµερα έχουν αξιολογηθεί επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε. Έχουν ήδη ελεγχθεί από τις γνωµοδοτικές
επιτροπές έξι χιλιάδες εκατόν τρία και έχουν εκδοθεί εγκρίσεις
για τρεις χιλιάδες πενήντα οκτώ. Πιστεύω ότι αυτό είναι µια ποιοτική διαφορά, αν συγκρίνουµε µε το παρελθόν.
Θέλω να σας τονίσω και παρακαλώ να µε πιστέψετε πως ό,τι
λέω θα το κάνω. Δεν είναι προς το συµφέρον κανενός µας να κοροϊδευόµαστε. Άρα, λοιπόν, είναι σηµαντικό, γιατί είναι τόσα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΑ’ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

πολλά χρήµατα που µπορούν να δοθούν σε κάποιον να επεκτείνει
την επιχείρησή του, να ανεβάσει το θερµοκήπιό του, να ανεβάσει
το ζωικό του κεφάλαιο, το στάβλο του κ.λπ. και να έχουµε εκεί
τόσα χρόνια τόσα λεφτά και να ερχόµαστε να λέµε ότι δεν υπάρχουν χρήµατα στη γεωργία.
Με αυτήν την ευκαιρία να πω πως το ίδιο ισχύει και για το άλλο
µέτρο της µεταποιητικής, δηλαδή του δευτερογενούς τοµέα. Και
εκεί στην πρώτη προκήρυξη είχαµε διακόσιες αιτήσεις περίπου,
έχουν αξιολογηθεί ήδη όλες και έχουν εγκριθεί οι εκατό και στη
δεύτερη προκήρυξη, από τις τετρακόσιες επίσης έχουν αξιολογηθεί και οι τετρακόσιες και έχουν εγκριθεί οι διακόσιες εξ
αυτών. Μάλιστα, αρκετές υλοποιούνται. Είναι και αυτό σηµαντικό, να στήσουµε τέτοιο µεγάλο αριθµό µεταποιητικών επιχειρήσεων, σκορπισµένες µάλιστα τριακόσιες τόσες επιχειρήσεις
σε όλη την περιφέρεια, αν αναλογιστείτε τις επιπτώσεις που θα
έχουν είτε στην παραγωγή είτε στην απασχόληση, που µας ενδιαφέρει τώρα τόσο πολύ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το ταµείο, θα σας πω ότι έγιναν όλες οι
ενέργειες που απαιτούνται. Θα σας παρακαλούσα να περιµένετε
λίγες ηµέρες, προκειµένου να γίνει αυτή η διαβούλευση, γιατί θα
είναι δηµόσια, ποιες και πόσες τράπεζες θα έρθουν να συµβάλουν, προκειµένου να φτάσουµε σ’ αυτό το ποσό.
Όµως, η δηµιουργία του έχει µια ιδιαιτερότητα και θα ήθελα
να την προσέξετε, µιας και αναφερθήκατε στους ΕΟΦ, γιατί το
ταµείο αυτό δεν είναι ταµείο εγγυοδοσίας, είναι χαµηλής δανειοδότησης. Δηλαδή προσπαθεί να δώσει ρευστότητα µε κάποια
χαµηλότοκα δάνεια. Επειδή πολλοί από τους ΕΟΦ που δεν µπορούσαν να πάρουν εγγυητική επιστολή -σας θυµίζω ότι η εγγυητική επιστολή έφτανε στο 110% της προκαταβολής, που ειδικά
στα προγράµµατα αυτά, όπου η προκαταβολή είναι το 90% σχεδόν του προγράµµατος- αντιλαµβάνεστε ότι τους ζητούσε κάποιος ένα σηµαντικό ποσό ως εγγυητική επιστολή, προκειµένου
να πάρει αυτήν την προκαταβολή.
Γι’ αυτό λοιπόν και πολλοί από τους ΕΟΦ είπαν «καλύτερα να
το κάνουµε µε ιδίους πόρους και να µην πάµε να πάρουµε την
προκαταβολή και στη συνέχεια να πληρωθούµε αυτό που ξοδέψαµε, βάσει αποδείξεων». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, που
είναι η πλειοψηφία των ΕΟΦ, έχει πολύ µεγάλη σηµασία η ίδρυση
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αυτού του ταµείου, γιατί θα έρθει µε το χαµηλότοκο δάνειο να
τους βοηθήσει σ’ αυτήν την υλοποίηση. Γι’ αυτό το τονίζω.
Τέλος, να πω και σε εσάς ότι στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ καταργείται αυτή η υποχρέωση. Αυτό που κάνουµε ήταν σηµαντική
προσπάθεια, να µη χρειάζονται, δηλαδή, τόσο πολύ εγγυοδοτικά
µέτρα προκειµένου να ξεκινήσει κανείς κάτι. Ας του δώσουν κάποια προκαταβολή και στην πορεία ας ζητήσουν να εξασφαλιστούν κάποια πράγµατα.
Μάλιστα, ως προς τις δυσκολίες που έχουµε αυτήν την ώρα,
σκεπτόµαστε να δούµε εάν µπορούµε να επεκτείνουµε αυτό που
έχει αποφασισθεί στο συµβούλιο για τη νέα ΚΑΠ, ακόµα και για
τα τελευταία ένα-δυο χρόνια της τρέχουσας περιόδου, προκειµένου να απαγκιστρώσουµε σηµαντικούς πόρους και να βοηθηθεί η παραγωγή και η διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η τρίτη µε αριθµό 7104/12-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ.
Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
το ύψος των αµοιβών των στελεχών του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 6824/7-2-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την
εξέλιξη του διαγωνισµού πρόσληψης επτακοσίων είκοσι πέντε
δόκιµων πυροσβεστών, δεν συζητείται λόγω ικανοποίησης του
Βουλευτή από τη γραπτή απάντηση και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 5322/19-12-2012 ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας κ. Παρίση Μουτσινά
προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία παράνοµων τουριστικών καταλυµάτων στην ευρύτερη περιοχή του
Πηλίου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού
και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Εισερχόµεθα
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
21ης Μαρτίου 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δυο συνεδριάσεις.
Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας,
θα πρέπει να σας γνωστοποιήσω ότι στο συζητούµενο σήµερα
νοµοσχέδιο, ειδικός αγορητής από το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο Βουλευτής κ. Συµεών Κεδίκογλου, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ως
ειδική αγορήτρια ορίζεται η κ. Ξουλίδου Σταυρούλα και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Νότης Μαριάς και από το Λαϊκό
Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής
Μαγνησίας κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αρβανίτη, δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό, αλλά µε την ανοχή του
Προεδρείου, έχετε το λόγο για δυο λεπτά προκειµένου να τοποθετηθείτε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ θερµώς, κυρία
Πρόεδρε, για την εξαίρεση αυτήν την οποία κάνατε.
Θεώρησα επιβεβληµένο και καθήκον µου να αναφέρω ενώπιον
του Προεδρείου σας και του Σώµατος ένα περιστατικό, συνεπεία
του οποίου πιστεύω ότι ετρώθη το κύρος του Κοινοβουλίου και
προσωπικώς προσεβλήθην και ως Βουλευτής και ως Έλλην πολίτης, τον οποίον ετίµησαν έντεκα χιλιάδες Αχαιοί ψηφοφόροι.
Την παραµονήν της Εθνικής µας Εορτής, µετέβην εις τη θέσιν
Χελωνοσπηλιά των Καλαβρύτων, προκειµένου να καταθέσω στέφανον στο µνηµείο το οποίο έχει ανεγερθεί εκεί προς τιµήν εκείνων των Καλαβρυτινών που πρώτοι εξηγέρθησαν στις 20
Μαρτίου του 1821 και µε ενέδρα εξόντωσαν τους Τούρκους χαρατσήδες. Ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν στα διάφορα χωριά και
εισέπρατταν το χαράτσι. Τώρα βέβαια έχουµε άλλους «χαρατσήδες», που δεν εισπράττουν για τους Τούρκους, αλλά εισπράττουν για τους σιωνιστάς τοκογλύφους τραπεζίτες. Είναι άλλο
ζήτηµα αυτό.
Ο Δήµαρχος των Καλαβρύτων κ. Λαζουράς, γνωστό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ, γνωστός επίσης συστηµατικός συκοφάντης του
κόµµατός µου, της Χρυσής Αυγής, αλλά και υπηρέτης –προσέξατε τον χαρακτηρισµό, δεν συνηθίζω να κάνω χαρακτηρισµούςτης Γερµανικής Πρεσβείας, διότι το φθινόπωρο απέστειλε, άκουσον-άκουσον, τη µπάντα του Δήµου Καλαβρύτων να παιανίσει
έξω από τη Γερµανική Πρεσβεία και να συνεορτάσει µετά των
Γερµανών την επέτειο της επανενώσεως των δυο Γερµανιών.
Αυτός, λοιπόν, µου απηγόρευσε να καταθέσω στέφανον, να τιµήσω το µνηµείο εκείνων των πεσόντων, διότι έπεσαν και δικοί
µας, λες και αυτός ο ιερός τόπος, το µνηµείο αυτό ήταν τσιφλίκι
του, η κληρονοµιά του πατέρα του.
Συµπαρευρίσκετο εκεί και ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
Αθανάσιος Νταβλούρος για τον ίδιο σκοπό, προκειµένου να καταθέσει στέφανον. Τον παρεκάλεσα να συστήσει στον κύριο δήµαρχο να επανεξετάσει αυτήν την απαράδεκτη συµπεριφορά του
στο πρόσωπό µου, αλλά ηρνήθη ο κ. Νταβλούρος, µολονότι του
ετόνισα ότι δεν θα καταθέσω στέφανον ως εκπρόσωπος του κόµµατός µας, αλλά ως Βουλευτής Αχαΐας και στο κάτω-κάτω ως
πολίτης, διότι πιστεύω ότι κάθε Έλλην πολίτης έχει δικαίωµα να
τιµά τα ιερά µνηµεία. Με την πράξη του Δηµάρχου Λαζουρά, που
ήταν πράξις καταχρήσεως εξουσίας -το τονίζω- και µε την αντιδεοντολογική παράλειψη του κ. Νταβλούρου πιστεύω ότι ετρώθη
το κύρος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Πάντα ταύτα, δε, εξετυλίχθησαν ενώπιον δεκάδων πολιτών, οι
οποίοι είχον προσέλθει εκεί, προκειµένου να συνεορτάσουν -γιατί
επηκολούθησε αναπαράστασις της µάχης- και πάρα πολλών µα-

θητών, οι οποίοι φορούσαν την εθνική µας στολή. Δεν ηθέλησα,
λοιπόν, σεβόµενος πρώτα το µνηµείο, την ιερότητα του χώρου
και εν συνεχεία όλους τους άλλους, να δηµιουργήσω πρόβληµα.
Το θεώρησα όµως επιβεβληµένο να το πω -και το τονίζω- διότι
πιστεύω ότι η συµπεριφορά αυτού του ανθρώπου, του κοµµατανθρώπου, έθιξε το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ θερµώς για το λόγο τον οποίον µού εδώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
και εγώ, κύριε συνάδελφε.
Δεν θα επεκταθώ στο να σχολιάσω τίποτα. Δεν θα ήθελα να
σχολιάσω κάτι απ’ αυτά, προφανώς. Ζητήσατε το λόγο, όπως
είπα, για να καταθέσετε τη θέση σας αυτή, η οποία καταγράφεται
και συνεχίζουµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας
για να αρχίσει η συζήτηση του νοµοσχεδίου, σας ανακοινώνω ότι
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας ειδικός αγορητής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Γκιόκας.
Το λόγο έχει η κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποστολή της
εκπαίδευσης µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα στόχευε στη
µετάδοση στη νέα γενιά ενός οριοθετηµένου σώµατος γνώσεων
και στην ενστάλαξη αξιών που διαπλάθουν τη συµπεριφορά του
ατόµου και µέσω αυτού και του κοινωνικού συνόλου.
Από τα µισά του προηγούµενου αιώνα και µετά διαµορφώθηκε
µε γρήγορους ρυθµούς µία διαφορετική εικόνα. Οι σηµερινές
κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας χαρακτηρίζονται από
αλµατώδεις εξελίξεις σε όλους τους τοµείς του επιστητού, πλουραλισµό αξιών, πολυπολιτισµικότητα των κοινωνιών, δηµοκρατικό τρόπο πολιτικής οργάνωσης και ζωής, συνεχείς αναδιατάξεις στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά εργασίας στο
πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Μέσα στο διαµορφωµένο πλαίσιο η πολυλειτουργικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθιστά αναγκαία την αξιολόγησή της, έτσι ώστε κάθε
κοινωνία να έχει τη βεβαιότητα ότι το παρεχόµενο εκπαιδευτικό
έργο ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και είναι ποιοτικά υψηλού
επιπέδου.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί σήµερα ένα
από τα κυρίαρχα ζητήµατα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο δίνεται έµφαση στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης και
των παραγόντων που υπεισέρχονται στη λειτουργία της. Η έµφαση αυτή υπαγορεύεται κυρίως από την ανάγκη ποιοτικής αναβάθµισής της, η οποία θεωρείται διεθνώς βασική προϋπόθεση
για την επιτυχή ανταπόκριση στην κοινωνία της γνώσης.
Με την ευρύτερή της έννοια η αξιολόγηση της εκπαίδευσης
προσδιορίζεται ως µία διαδικασία η οποία περιλαµβάνει τις δραστηριότητες της συλλογής, συστηµατοποίησης και µετάδοσης
πληροφοριών σχετικών µε τις συνέπειες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για να διαµορφώσει αποφάσεις που την αφορούν. Αυτό
σηµαίνει ότι αναγνωρίζονται τα επιτεύγµατα και οι παραλείψεις,
µε σκοπό να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και διορθωτικές
ενέργειες για την καταλληλότητα των προγραµµάτων, την κάλυψη των πραγµατικών εκπαιδευτικών αναγκών, το περιεχόµενό
τους, τον προγραµµατισµό και την οργάνωσή τους, το διδακτικό
προσωπικό, τα µέσα και τις µεθόδους διδασκαλίας, τη χρονική
διάρκεια, τον τόπο διεξαγωγής τους, το βαθµό εξειδίκευσης ή
τροποποίησης των στάσεων των εκπαιδευοµένων αλλά και την
ανταγωνιστικότητά τους.
Οφείλουµε να παραδεχθούµε πια ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι µια από τις προϋποθέσεις βελτίωσης της
ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης, υποστηρίζει την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οδηγεί
στην ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, ανταποκρίνεται
στις αυξηµένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης.
Η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα από τα αποτελεσµατικότερα
εκπαιδευτικά εργαλεία για την προαγωγή της µάθησης. Όλο και
περισσότερο αναγνωρίζεται η άποψη ότι µπορεί να αποτελέσει
µηχανισµό ανατροφοδότησης και προϋπόθεση βελτίωσης της
ποιότητας της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να
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συνδέεται άµεσα µε τη δυναµική και την αποτελεσµατικότητα
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται
στην απλή ανίχνευση δεδοµένων και διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. Αντιθέτως, πρέπει να λειτουργεί στην κατεύθυνση µιας
αναπτυξιακής προοπτικής, µε σκοπό τη συνεισφορά, επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισµό όλων των παραγόντων της επιµορφωτικής διαδικασίας µε τελικό αποτέλεσµα τη βελτίωσή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν απλό να αναζητηθεί ένα
αξιολογικό µοντέλο στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Δεν υπάρχει ιδανικό σύστηµα αξιολόγησης. Δοκιµάζονται διάφορα, ανάλογα µε τη χώρα, τη στοχοθεσία της
εκπαίδευσης, τις ανάγκες κάθε κοινωνίας.
Ανατρέχοντας στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, γίνεται γνωστό ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ανατέθηκε
αρχικά σε µεµονωµένα άτοµα ή σε επιτροπές. Αφορούσε επίπεδο σχολικής τάξης και συστηµατοποιήθηκε µέσω του θεσµού
των επιθεωρητών, οι οποίοι αποτελούσαν περισσότερο έναν
ελεγκτικό µηχανισµό για την υπαλληλική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Το 1982, ο θεσµός καταργήθηκε κάτω από το βάρος της
ασκούµενης κριτικής. Από τότε θεσπίστηκε πλειάδα νοµοθετηµάτων. Μπορώ να σας αναφέρω ορισµένα, ενδεικτικά: ν. 1304
/1982, ν. 1566/1985, π.δ. 320/1993, ν. 2525/1997, π.δ. 140/1998
και άλλα πολλά εκ των οποίων άλλα δεν εφαρµόστηκαν ποτέ
άλλα εφαρµόστηκαν πληµµελώς και άλλα αποσπασµατικά.
Τριάντα χρόνια µετά, η αξιολόγηση βρίσκεται σε κατάσταση
εκκρεµότητας αλλά καταφέραµε να διεκδικούµε µια ευρωπαϊκή
πρωτοτυπία. Δεν αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο αλλά και η
εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχει πεισθεί ότι µπορεί να προκύψει
βελτίωση και όχι τιµωρία.
Σε καµµία περίπτωση η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός και
δεν αποτελεί στοιχείο είτε τιµωρίας των εκπαιδευτικών είτε οποιασδήποτε άλλης βαθµολογικής ή µισθολογικής εξέλιξης. Όµως,
απαιτείται η ένταξή της µέσα σε ένα οργανωµένο σύστηµα, όπου
θα αξιολογούνται όλες οι δοµές, οι οποίες θα έχουν συγκεκριµένο ρόλο και θα επιδιώκεται µόνο η ποιοτική αναβάθµιση του
σχολείου. Καθίσταται πλέον στη χώρα µας απολύτως αναγκαία
η άµεση θεσµοθέτηση ενός τέτοιου συστήµατος αξιολόγησης
που θα λειτουργήσει ως µοχλός αλλαγής και θα προάγει την αναπτυξιακή πορεία αλλά και την αυτορρύθµιση του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Η λέξη αξιολόγηση είναι καιρός να απαλλαγεί από
την αµφισβήτηση, τα στερεότυπα και την αρνητική φόρτιση που
τη συνοδεύει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διασφάλιση και η αναβάθµιση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συνδέονται άρρηκτα µε
την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας,
ενός αδιάβλητου αξιολογικού συστήµατος το οποίο θα εδράζεται
στην εµπιστοσύνη µεταξύ της πολιτείας και της εκπαιδευτικής
κοινότητας, στη θεµελίωση της αναλογούσας ευθύνης από κάθε
πλευρά, στη διαµόρφωση αξιολογικής κουλτούρας των σχολείων
όπου η συµµετοχή, η συνεργασία και η δικαιοσύνη θα είναι βασικοί παράγοντες διαµόρφωσής της.
Στο συζητούµενο πλαίσιο, το ξεκίνηµα γίνεται µε την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού έργου.
Τα διεθνή επιστηµονικά δεδοµένα επικεντρώνονται στην ανάδειξη της σχολικής µονάδας, της αυτοαξιολόγησης και της επιµόρφωσης ως σηµεία αναφοράς σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική
µεταβολή. Ο στόχος είναι να υπάρχει αντικειµενική κρίση, να κρίνεται µια σχολική µονάδα από τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν, µε βάση τις δυνατότητές
της και την εύρυθµη λειτουργία της, να αξιολογείται το ανθρώπινο δυναµικό από τα επιτεύγµατα που παράγει.
Δεν µπορούµε να αφορίσουµε την αξιολόγηση ούτε να την θεοποιήσουµε και να πούµε ότι απλά µε ένα τέτοιο σύστηµα αυτόµατα θα λύσουµε όλα τα προβλήµατα της εκπαίδευσης. Είναι ένα
πολυσύνθετο πρόβληµα όπου απαιτείται συνεργασία όλων των
εµπλεκοµένων, προκειµένου να προσφερθεί καλύτερη και ποιοτικότερη παιδεία στον τόπο µας. Αποτελεί ένα κοµµάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά σηµαντικό.
Για να ξεκινήσει ο θεσµός της αξιολόγησης και για να υπάρξει
η µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια αλλά και εµπιστοσύνη, χρειάζε-
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ται µια αρχή που θα διέπεται από την προσωπική και λειτουργική
ανεξαρτησία των µελών της. Γιατί χρειάζεται αυτή; Ο πιο προφανής λόγος είναι το ζήτηµα της εµπιστοσύνης του αξιολογούµενου, διότι πέρα από τις διαδικασίες που θα θέσει σε κίνηση η
αρχή αυτή, έχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο. Είναι ένα δευτεροβάθµιο όργανο, το οποίο θα κρίνει επί των ενστάσεων και των
προσφυγών όσων νοµίζουν ότι αδικήθηκαν.
Αυτό που θα πρέπει να δοθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως
µήνυµα είναι ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει από
την κατοχύρωση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και προπάντων της δυνατότητας για καθέναν, ο οποίος νιώθει ότι δεν έχει αξιολογηθεί έτσι όπως του άξιζε, να βρει το δίκιο
του από ένα ανεξάρτητο όργανο.
Σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική κρίση, θα υπάρχει και µία
δεύτερη ευκαιρία. Η αρνητική κρίση, θα κινητοποιεί ένα µηχανισµό επιµόρφωσης είτε µέσω της αυτοεπιµόρφωσης είτε µέσα
από ένα ευρύτερο µοντέλο επιµόρφωσης που θα παρέχεται από
το κεντρικό σύστηµα. Έτσι, η επιµόρφωση εντάσσεται ως βασική
στρατηγική και προηγείται οποιασδήποτε άλλης πολιτικής εφαρµογής όσον αφορά την αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό χώρο.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα οποία θα προκύψουν µέσα από τις δοµές
της αξιολόγησης µπορεί να αξιοποιηθούν σε πολλά επίπεδα και
κυρίως σε επίπεδο σχεδιασµού µιας σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την παιδεία πρέπει να
στηρίζεται σε δράσεις που εδράζονται στην τεκµηρίωση και ο
µόνος τρόπος για να υπάρχει έγκυρη, αξιόπιστη και επαρκής
τεκµηρίωση είναι η αντικειµενική αξιολόγηση.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, αντιµετωπίζεται στο σύνολό του
το θέµα της αξιολόγησης. Συστήνεται ανεξάρτητη αρχή µε ελεγκτικές, γνωµοδοτικές, εποπτικές και αποφασιστικές αρµοδιότητες, η οποία ονοµάζεται «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση» µε έδρα την
Αθήνα, εποπτευόµενη ως προς τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της και µόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και µε αποστολή τη διασφάλιση
της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειµενικότητας, της
αξιολόγησης και της βελτίωσης του σχεδιασµού εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Η σύνδεση της αυτοαξιολόγησης µε τη λειτουργία της
ΑΔΙΠΠΔΕ –είναι η αρχή µε τη σύντοµή της έκφραση- είναι µια
τοµή, είναι µια καινοτοµία, είναι ένα βήµα που πάει την εκπαίδευση σε µια καλύτερου τύπου λειτουργία.
Το σχέδιο νόµου έχει τέσσερις βασικές αναφορές:
Πρώτον, περιγράφει τη διοικητική δοµή αυτής της αρχής, την
αποστολή της και τη σύνθεση του συµβουλίου, του ανώτατου διοικητικού της οργάνου. Η ανεξαρτησία της, οι διαφανείς διαδικασίες συγκρότησης µε δηµόσιες προκηρύξεις, τα ασυµβίβαστα,
ο περιορισµός της µίας και µοναδικής θητείας –µία τετραετία για
κάθε µέλος του συµβουλίου- πιστοποιούν µια λειτουργία καθαρή
και ανοιχτή στον κοινωνικό έλεγχο.
Δεύτερον, τις επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου ως όργανα δευτεροβάθµιας αξιολόγησης, ένα συλλογικό
πενταµελές όργανο, το οποίο θεσµοθετείται σε όλες τις διευθύνσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται η ασφάλεια
δικαίου, ώστε ο αξιολογούµενος να µπορεί να προσφύγει σε ένα
δευτεροβάθµιο όργανο. Με αυτόν τον τρόπο, προβλέπονται δικλίδες για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης
όσο αυτό είναι δυνατόν να διασφαλιστεί από τους θεσµούς που
προβλέπει η πολιτεία.
Έχοντας από τη µια πλευρά την αυτοαξιολόγηση, η οποία γίνεται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων µε κύριο παράγοντα το σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος
παρουσιάζει το εκπαιδευτικό έργο, τα αποτελέσµατα και το εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι δεν µπορεί να υπάρχει απόκλιση αυτού µε έναν
εξωτερικό αξιολογητή. Δεν µπορεί να βρει ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον οποιοσδήποτε έλθει απ’έξω να αξιολογήσει την εκπαιδευτική µονάδα. Υπάρχει, εποµένως, ένα σηµαντικό
συγκρίσιµο µέγεθος και σε περίπτωση αµφισβήτησης, προσφυγής ή ένστασης υπάρχει και η ΑΔΙΠΠΔΕ.
Τρίτον, τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εµπειρογνώ-
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µων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
Τέταρτον, τα κριτήρια αξιολόγησης, στα οποία συνυπολογίζονται, εκτός από τα ενδεικτικά αναφερόµενα στο νόµο, όπως
όλοι τον έχετε διαβάσει, η βαθµίδα εκπαίδευσης, ο τύπος του
σχολείου και η γεωγραφική περιοχή. Γίνεται προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο δεν κρίνεται µέσα από µία ισοπεδωτική οριζόντια διαδικασία, αλλά γίνονται σεβαστές η ιδιαιτερότητα και η
µοναδικότητα της κάθε σχολικής µονάδας.
Οφείλω να παραδεχθώ ότι το κόστος λειτουργίας αυτής της
αρχής και των επιτροπών τέθηκε σε µία επιλεκτική ανάγνωση
από κάποιους συναδέλφους. Αναφέρθηκε ένα υπερβολικό ποσό
και αγνοήθηκε η πρόβλεψη µε κάθε λεπτοµέρεια της διαδικασίας
αποσπάσεων και µετατάξεων διοικητικού και επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο αναγνωρίζει και την παρουσία εκπαιδευτικών
µε τα κατάλληλα προσόντα, προκειµένου να στελεχώσουν αυτήν
την αρχή.
Έχω υπηρετήσει στη Φθιώτιδα και σε όµορους νοµούς. Έχω
συναντήσει αξιολογότατο εκπαιδευτικό δυναµικό –και όχι µόνο
στη Φθιώτιδα αλλά και σε όλη την Ελλάδα- το οποίο παρά πολύ
άνετα θα µπορούσε να καλύψει αυτό το προσωπικό που ζητάει
η αρχή και κυρίως µη επιβαρύνοντας το δηµόσιο µε δαπάνες, ιδιαίτερα αυτήν τη χρονική στιγµή που οι περικοπές έχουν πλήξει
τα εισοδήµατα των πολιτών.
Βεβαίως και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, είµαστε θετικοί
στην οποιαδήποτε περαιτέρω µείωση δαπανών για τη λειτουργία
της εν λόγω αρχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, σας καλώ να υπερψηφίσετε το παρόν σχέδιο νόµου ξεπερνώντας φοβικά σύνδροµα και καχυποψία, η οποία καλλιεργήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια, εκπαιδευτικές υπουργοκεντρικές µεταρρυθµιστικές
λογικές, οι οποίες περιχαρακώθηκαν γύρω από ένα εξεταστικοκεντρικό σύστηµα για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και το µόνο που κατάφεραν ήταν να µετατρέψουν τα παιδιά µας στους πιο σκληρά εργαζόµενους θυσιάζοντας την
παιδικότητα και την ανεµελιά τους.
Οφείλουµε τώρα, στην πιο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, να
λάβουµε αποφάσεις, δύσκολες προφανώς, που κάποιους θα
τους αναδέψουν από τη νιρβάνα τους και την απραξία αλλά τολµηρές, οι οποίες θα δηµιουργήσουν συνθήκες κατάλληλες για
δηµιουργία, για συνεργασία, για άµιλλα, για αριστεία και κυρίως
για κουλτούρα επιβράβευσης ή βελτίωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ο δρόµος της άρνησης, της ακινησίας και της τροµοκρατίας
του εκπαιδευτικού κόσµου είναι ο εύκολος. Ο δρόµος της ευθύνης προφανώς έχει αγκάθια, αντιδράσεις, ξεβόλεµα, αλλά αυτή
η Κυβέρνηση επέλεξε να τον διαβεί, διότι εντολή του ελληνικού
λαού είναι οι θυσίες να αποτελέσουν τα θεµέλια ενός οικοδοµήµατος µε αντοχές στους κραδασµούς των όποιων χτυπηµάτων
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 5ο Γυµνάσιο Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς
ορίζεται ειδική αγορήτρια για το νοµοσχέδιο η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. Μαρία Ρεπούση.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι το
σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» µας καταδιώκει ακόµη και σε νοµοσχέδιο το
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οποίο συζητούµε για την αξιολόγηση. Και µας καταδιώκει γιατί
κατατέθηκε, επιτέλους, στο νοµοσχέδιο που συζητούµε του
Υπουργείου Παιδείας εκείνη η περίφηµη τροπολογία, η οποία
είναι απαραίτητο να περάσει, κατά την αντίληψη της Κυβέρνησης, προκειµένου να υπογραφεί το προεδρικό διάταγµα του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».
Μόνο που εδώ, κύριε Υπουργέ, που είστε και νοµικός, υπάρχει
µία σαφέστατη παραβίαση του Συντάγµατος. Γιατί είναι παραβίαση του Συντάγµατος; Διότι στο Σύνταγµα στο άρθρο 16 στην
παράγραφο 5 ορίζεται σαφώς ότι το µόνο που µπορεί να γίνει µε
νόµιµες διαδικασίες, χωρίς να παραβιαστεί το Σύνταγµα, είναι οι
συγχωνεύσεις και η κατάτµηση.
Στο άρθρο 16, δηλαδή, στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση -λέει το Σύνταγµα της χώρας µας- µόνο η συγχώνευση και η κατάτµηση, όχι η κατάργησή τους.
Στην τροπολογία που έχουµε στα χέρια µας, αναφέρεται στην
τελευταία σειρά και η φράση «αυτό το τµήµα το οποίο συγχωνεύθηκε, κατατµήθηκε, µετονοµάστηκε ή καταργήθηκε».
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να παραβιάζετε το Σύνταγµα. Βεβαίως, η ίδια αντισυνταγµατική διάταξη υπήρχε και στο νόµο της
κ. Διαµαντοπούλου, το ν. 4009, όπου και εκεί αναφερόταν η κατάργηση. Θα ήθελα µία απάντηση επ’ αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς σας καλούµε ακόµα και τώρα να
αποσύρετε αυτήν την τροπολογία, όπως και να αποσύρετε όλο
το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και να αρχίσουµε µία διαδικασία ουσιαστικής
διαβούλευσης.
Εάν δεν την αποσύρετε παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θα καταθέσει ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτήν
την τροπολογία στο σηµείο που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
Σχετικά µε το ζήτηµα της αξιολόγησης, όσοι µας ακούν και δεν
είναι εκπαιδευτικοί, θα διερωτώνται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος σε αυτό που συζητούµε σήµερα, δηλαδή σε µία αρχή η οποία
θα προχωρήσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και γιατί είναι κακό
αυτό το πράγµα. Θα πρέπει να πληροφορήσουµε όσους δεν γνωρίζουν ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν είναι κανένας άλλος, παρά για να υπηρετηθεί µία
µνηµονιακή λογική δεσµευτική στο µεσοπρόθεσµο, για τη µείωση
των δαπανών για την εκπαίδευση, µέσω της µείωσης του αριθµού των εκπαιδευτικών και της περαιτέρω καθήλωσης και µείωσης του µισθού τους.
Αυτό είναι όλο το ζητούµενο, πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για
να µειωθεί ο αριθµός των εκπαιδευτικών. Πού το στηρίζω αυτό;
Ξέρετε, θα µπορούσα να δεχθώ ότι γίνεται µία αξιολόγηση, όταν
επιβραβεύονται αυτοί που αξίζουν. Θα µπορούσαν να αξιολογηθούν δεκαπέντε και να αξιολογηθούν θετικά όλοι ή οι δεκατέσσερις. Όταν, όµως, υπάρχει ένα πλαφόν για το πόσοι επιτρέπεται
να πάνε στην ανώτερη βαθµίδα –και αυτό είναι από την τελευταία
κατηγορία, τη Γ’ Κατηγορία στη Β’- και είναι το 50% και από αυτούς µόνο το 15% στην Α’, θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω
το χυδαίο όρο, ότι εδώ πέρα δεν µιλάµε για Υπουργείο Παιδείας
αλλά µιλάµε για διαγωνισµό master chef, «τόσοι θα πάνε στη δεύτερη οµάδα, τόσοι θα πάνε στην πρώτη οµάδα». Δεν έχει σηµασία αν αξίζουν όλοι. Ο αριθµός είναι κλειστός.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µε αυτήν τη διαδικασία εξωθούµε
τους εκπαιδευτικούς σε έναν ανελέητο ανταγωνισµό. Δεν έχει
καµµία σχέση µε συνεργατική διαδικασία. Ουδείς εκπαιδευτικός
θα βοηθήσει το διπλανό του, όταν ξέρει ότι ένας από τους δύο ή
ένας από τους τρεις θα περάσει στην επόµενη βαθµίδα.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διαλύει απολύτως το πνεύµα του
σχολειού, καθιερώνει νέους κανόνες ανταγωνισµού. Μιλάµε για
το νόµο της ζούγκλας, για το ποιος θα επιβιώσει.
Είχατε πει, κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι αυτό ήρθε από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και ότι δεν συµφωνεί το Υπουργείο Παιδείας και
ότι θα γινόταν µια προσπάθεια να αλλάξει. Δεν ξέρω. Θα ήθελα
µία απάντηση για το αν καταφέρατε κάτι.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και το οποίο δικαιολογεί τον
ισχυρισµό µου για τη µείωση του αριθµού των εκπαιδευτικών,
είναι αυτό που προβλέπεται από τη νοµοθεσία. Αν αξιολογηθεί
δύο φορές αρνητικά ένας δηµόσιος υπάλληλος, απολύεται, τόσο
απλά.
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Άρα, τι κάνουµε; Χρησιµοποιούµε τη διαδικασία της αξιολόγησης για να µειώσουµε τον αριθµό των εκπαιδευτικών, όταν ήδη
έχουµε πάρα πολλούς απολυµένους εκπαιδευτικούς. Αναφέροµαι στους δεκατρείς χιλιάδες αναπληρωτές που επί χρόνια δίδασκαν και τώρα δεν ανανεώθηκε η θητεία τους, δεν έχουν
προσληφθεί, είναι χωρίς δουλειά, άρα είναι απολυµένοι. Γι’ αυτό
προκύπτουν τα τριάντα δύο χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά στα σχολειά µας.
Και έρχεστε µε τη διαδικασία αυτή, µε την αξιολόγηση –πέρα
από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών- και αξιολογείτε και τα
σχολεία. Και ποια είναι τα «καλά» σχολεία; Αυτά των οποίων οι
µαθητές έχουν καλές σχολικές επιδόσεις. Πάρα πολύ ωραία! Να
πάρουµε ένα σχολείο στο Δενδροπόταµο ή στα Λιόσια ή στο Πέραµα και να το συγκρίνουµε µε ένα σχολείο στα βόρεια προάστια, µε τα λεγόµενα «καλά» σχολεία και να δούµε τις επιδόσεις
τους; Είναι προφανές ότι τα σχολεία υποβαθµισµένων περιοχών
θα κριθούν αρνητικά και θα κατηγοριοποιηθούν. Μερικά εξ
αυτών θα κλείσουν.
Επειδή οι γονείς που έχουν τον τρόπο τους –για να το πω
κοµψά- µπορούν να παίρνουν το παιδί τους και µε πλαστά πιστοποιητικά να το εγγράφουν σε ένα «καλό» σχολειό, που έχει καλές
σχολικές επιδόσεις, ενώ οι άλλοι δεν µπορούν, είναι εκτός των
τειχών, καταλαβαίνετε ότι τα «καλά» σχολεία γίνονται «καλύτερα»
και τα «κακά» «χειρότερα».
Το παράδειγµα της Αγγλίας, το οποίο επικαλείστε, όπως και
το παράδειγµα της Ιρλανδίας κ.λπ., δείχνουν το δρόµο. Κλείνουν
τα «κακά» σχολειά, µεγαλώνει το χάσµα.
Θυµάστε ότι είχα πει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
–και µάλλον ένας συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία είχε παρεξηγήσει αυτό που ήθελα να πω, στην καλύτερη περίπτωση- ότι
µε το που γεννιέται ένα παιδί φέρει µέσα του, χωρίς να το θέλει,
τρεις µεγάλες ανισότητες. Πρώτη ανισότητα, τον τόπο που γεννιέται –είναι άλλο πράγµα να γεννηθεί ένα παιδί στην Αθήνα ή
στη Θεσσαλονίκη ή σε µια µεγάλη πόλη και άλλο να γεννηθεί σε
ένα χωριό του Έβρου ή της Φλώρινας- δεύτερη ανισότητα, το
µορφωτικό επίπεδο των γονιών και τρίτη ανισότητα, το οικονοµικό επίπεδο των γονιών.
Σκεφθείτε, λοιπόν, ένα παιδί που φέρει και τις τρεις αυτές ανισότητες µαζί, δηλαδή αποµακρυσµένο σχολειό, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των γονιών, χαµηλό οικονοµικό επίπεδο των γονιών
και ένα άλλο, που και τα τρία αυτά, του πάνε καλά από τη γέννησή του. Δεν φταίει καθόλου.
Ο µόνος που µπορεί να αµβλύνει –όχι να εξουδετερώσειαυτήν την κατάσταση είναι το σχολειό. Μπορεί, πραγµατικά, σε
κάποιο βαθµό να αµβλύνει αυτήν την κατάσταση µε µία προϋπόθεση, ότι η πολιτεία θα κάνει στα σχολειά αυτά θετική διάκριση.
Δεν θα κατανείµει, δηλαδή, κονδύλια ίδια σε όλα τα σχολειά,
γιατί τα «καλά» σχολειά δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Πρέπει
να ενισχύσει θετικά τα σχολειά που έχουν πρόβληµα και σε δασκάλους και σε υποδοµή. Εδώ δεν ισχύει ότι «είναι καλό το ίσο».
Καλό είναι το δίκαιο. Και είναι δίκαιο, τα σχολειά που είναι σε
υποβαθµισµένες περιοχές να έχουν µία θετική διάκριση.
Θέλετε να σας πω ένα παράδειγµα και µία ιδέα; Για να µπορέσουν οι Ροµά να ξεφύγουν από τη µοίρα τους, θα πρέπει τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Οι γονείς δεν στέλνουν πάρα πολλά
παιδιά στο σχολείο, γιατί τα παίρνουν µαζί τους για βιοποριστικούς λόγους. Για σκεφθείτε τι καλή ιδέα θα ήταν να λέγαµε
στους γονείς «όσοι στείλετε ανελλιπώς τα παιδιά σας και παρακολουθούν το πρόγραµµα του σχολειού θα έχετε αυτό το επίδοµα και αν τελειώσουν το δηµοτικό ή το γυµνάσιο, θα έχετε και
ένα µπόνους». Σκεφθείτε πώς θα βοηθούσαµε αυτούς τους ανθρώπους, τους Ροµά, να ξεφύγουν από την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται.
Στην αξιολόγηση βάζετε ορισµένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά
δεν έχουν καµµία σχέση µε την παιδαγωγική επιστήµη. Είναι
τόσο ασαφή που επιτρέπουν οποιαδήποτε αυθαιρεσία.
Το χειρότερο είναι ότι ανάµεσα στα κριτήρια µε τα οποία κρίνεται ο εκπαιδευτικός είναι τα λεγόµενα «αντικειµενικά» κριτήρια,
δηλαδή τίτλοι σπουδών, µεταπτυχιακά, δηµοσιεύσεις, επιµορφώσεις. Πώς τα λέτε αυτά, όταν έχετε κόψει την επιµόρφωση, όταν
έχετε κόψει τις εκπαιδευτικές άδειες, όταν έχετε κόψει τη δυνα-
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τότητα να κάνει κάποιος µεταπτυχιακά; Μόνο κάποιος που είχε
τη δυνατότητα από πριν να τα έχει αυτά, γιατί του το επέτρεπε η
οικονοµική του θέση, µπορεί να τα έχει. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µπορεί κάποιος να τα κάνει όλα αυτά
και µάλιστα από την τσέπη του;
Τολµάτε και µιλάτε για σχολικές βιβλιοθήκες, όταν τις έχετε
καταργήσει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ένα άλλο σηµείο
που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής: Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση; Μονοπρόσωπο όργανο, διευθυντής σχολείου ή σχολικός
σύµβουλος.
Χάρηκα πάρα πολύ, που ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Σχολικών Συµβούλων ήταν και αυτός µαζί µε την ΟΛΜΕ και
άλλες ενώσεις, αντίθετος σ’ αυτό που φέρνετε και ονοµάζετε
αξιολόγηση. Ο ρόλος του σχολικού συµβούλου δεν είναι να είναι
τιµωρός και να εξαρτάται από αυτόν η απόλυση ενός εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του σχολικού συµβούλου είναι να είναι δίπλα στον
εκπαιδευτικό, επιστηµονικός και παιδαγωγικός σύµβουλος.
Εν τέλει θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι η µόνη συνέπεια από
την εφαρµογή αυτού του σχεδίου, θα είναι οι ακόµα πιο εκτεταµένες πελατειακές σχέσεις µεταξύ προϊσταµένων και υφισταµένων και, όπως είπα, και ο άγριος ανταγωνισµός µεταξύ των
συναδέλφων, που σε λίγο αυτή η λέξη στα σχολειά θα µπει σε
εισαγωγικά.
Εάν θέλατε, πραγµατικά, να βοηθήσετε το εκπαιδευτικό σύστηµα, θα αρχίζατε από άλλα πράγµατα. Θα αρχίζατε από το διορισµό εκπαιδευτικών. Θα αρχίζατε από τη µισθολογική τους
αποκατάσταση.
Ξέρετε, το µνηµόνιο δεν σας επιβάλλει να µειώσετε τις δαπάνες για την παιδεία. Το κάνετε για να εξυπηρετήσετε τις γενικότερες δηµοσιονοµικές ανάγκες. Θα µπορούσε και θα έπρεπε να
εξαιρεθεί τουλάχιστον η παιδεία µαζί µε την υγεία από τη µνηµονιακή λογική της συρρίκνωσης των δαπανών. Παρ’ όλα αυτά
το προχωράτε. Το προχωράτε και θα βυθίσετε ακόµη περισσότερο στην υποβάθµιση τη δοκιµαζόµενη εκπαίδευση στη χώρα
µας.
Ξέρετε, µόνο µε µία ελεύθερη και ειλικρινή συναίνεση του σώµατος των εκπαιδευτικών µπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε
διαδικασία. Με εκπαιδευτικούς µε σκυµµένο το κεφάλι, οι οποίοι
αλληλοϋποβλέπονται, δεν µπορεί να πάει µπροστά η ουσιαστική
έννοια της γνώσης και της καλλιέργειας της ψυχής των παιδιών.
Πρέπει να στηριχθείτε στον εκπαιδευτικό. Θυµάµαι ότι η κ. Διαµαντοπούλου έλεγε «πρώτα ο µαθητής». Όχι. Ούτε πρώτα ο άρρωστος. Πρώτα ο γιατρός, πρώτα ο νοσηλευτής, πρώτα ο
εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει το «πρώτα ο µαθητής».
Δεν µπορεί να έχεις έναν εκπαιδευτικό µε σκυµµένο το κεφάλι, ο
οποίος να µην τολµάει να κάνει καµµία απεργία, να µη συµµετέχει σε καµµία συνδικαλιστική κινητοποίηση, γιατί θα έχει µία αρνητική έκθεση, η οποία, ενδεχοµένως, να οδηγήσει στην
απόλυσή του από τον διευθυντή. Σε αυτό το αποτέλεσµα θα οδηγήσει η αξιολόγηση που προωθείτε.
Προφανώς, εξυπηρετείτε τα σχέδιά σας. Και ποια είναι αυτά;
Τα σχέδιά σας είναι να µπορέσουν τα σχολειά να αναζητήσουν
µόνα τους πόρους, για να µπορέσουν να σταθούν, δηλαδή σε
χορηγούς. Και όποιος αντέξει! Αυτό που υφίσταται µία ολόκληρη
κοινωνία, αυτός ο άγριος ανταγωνισµός να περάσει και στην εκπαίδευση, είναι το χειρότερο που µπορείτε να κάνετε.
Θα σας καλούσα για µια ακόµη φορά, κύριε Υπουργέ, να σταµατήσετε και τη διαδικασία της αξιολόγησης, έτσι όπως την προωθείτε, και τη διαδικασία του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». Είναι το λιγότερο που µπορείτε να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο πριν αποχωρήσετε από την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κουράκη.
Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Συµεών Κεδίκογλου έχει το
λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όσο αυτονόητα και αν είναι κάποια πράγµατα, τίποτα τελικά δεν είναι αυ-
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τονόητο. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας την προηγούµενη εισήγηση.
Συζητάµε σήµερα για την αξιολόγηση στα σχολεία. Τι πιο αυτονόητο από το να αρχίσει, επιτέλους, και στη χώρα µας κάτι το
οποίο είναι θεσµός νοµίζω σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, να αξιολογούµε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, συνολικά τις σχολικές µας
µονάδες, για να ξέρουµε ποια είναι η παρεχόµενη παιδεία στα
παιδιά µας που τα στέλνουµε εκεί για να µάθουν γράµµατα;
Ακόµα και σε αυτό το πρώτο βήµα, όπως επιχειρείται σήµερα,
ακούσαµε ισχυρές ενστάσεις.
Εµείς είµαστε υπέρ της αξιολόγησης και στηρίζουµε αυτό το
σχέδιο νόµου όχι γιατί δεν έχει αδυναµίες ή γιατί δεν θα µπορούσε να είναι και καλύτερο αλλά γιατί θεωρούµε ότι, εν πάση
περιπτώσει, είναι ένα βήµα προς την αξιολόγηση. Ως τέτοιο το
ψηφίζουµε και το βλέπουµε θετικά, γιατί διαφορετικά θα δίναµε
ένα τελείως λανθασµένο µήνυµα στην ελληνική κοινωνία.
Σήµερα που η αξιολόγηση είναι το ζητούµενο όχι µόνο στην
εκπαίδευση αλλά σε κάθε τοµέα της δραστηριότητάς µας, µε το
να πούµε ότι είµαστε αντίθετοι στην αξιολόγηση γιατί έχει µία,
δύο, τρεις αδυναµίες, νοµίζω ότι, ακριβώς όπως είπα, θα στέλναµε τελείως λανθασµένο µήνυµα.
Εµείς είµαστε υπέρ της αξιολόγησης και η κριτική µας στο νοµοσχέδιο είναι ακριβώς στην κατεύθυνση της µεταρρύθµισης µε
στόχο τη βελτίωση του νοµοσχεδίου και τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της αρχής, της αξιοκρατίας και του δικαίου.
Είναι ένα θέµα εάν θα έπρεπε να συγκροτηθεί µία καινούργια
ανεξάρτητη αρχή. Εδώ θα µπορούσαµε να το δούµε. Ενδεχοµένως θα µπορούσαµε από τους ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς,
από το ήδη υπάρχον διοικητικό προσωπικό να κάνουµε µία
µορφή αξιολόγησης. Όµως, από τη στιγµή που επελέχθη αυτή η
µορφή, αυτό που πρέπει εµείς να κάνουµε είναι να δούµε πώς
πραγµατικά διασφαλίζεται η ανεξαρτησία αυτής της αρχής.
Θεωρούµε ότι είναι αδήριτη ανάγκη η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Έχουµε µία συνταγµατική επιταγή για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση στους πολίτες. Πώς µπορούµε, λοιπόν, να
µιλάµε για ποιοτική εκπαίδευση χωρίς καµµία αξιολόγηση; Πώς
µπορούµε να αφήνουµε τον πολίτη µε αυτό το αγαθό της παιδείας στην τύχη του και να λέµε απλά ότι «έπεσε ο µαθητής σε
έναν καλό δάσκαλο ή είχε την ατυχία και έπεσε σε έναν κακό δάσκαλο»;
Το ίδιο έχω πει ότι ισχύει και για την ιατρική. Θα πρέπει στα
δηµόσια νοσοκοµεία να µπει, επιτέλους, µία αξιολόγηση. Πώς
προστατεύεται κάποιος ασθενής, ο οποίος χτυπά την πόρτα και
βρίσκεται σε ανάγκη, σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο; Εκεί λέµε ότι
«έπεσε σε καλό γιατρό, έπεσε σε κακό γιατρό»; Όχι, δεν θα
έπρεπε να είναι θέµα τύχης. Θα έπρεπε το ίδιο το σύστηµα να
έχει τέτοιες δικλίδες ασφαλείας, ώστε ανεξάρτητα µε το πού θα
πάει ο καθένας, ο κάθε ασθενής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο
γιατρός, ο οποίος θα τον παρακολουθεί, να έχει κάποια στάνταρντ αξιολόγησης. Μόνο µε την αξιολόγηση ακριβώς µπορεί να
επιτευχθεί αυτό.
Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση. Δεν είναι θέµα τύχης το
πού θα πέσει ο κάθε µαθητής για να πούµε ότι «έτυχε να είναι
ένας καλός, εµπνευσµένος δάσκαλος και άρα έµαθε γράµµατα»
ή «δυστυχώς είχε την ατυχία να είναι ένας ακατάλληλος δάσκαλος και άρα δεν µπόρεσε να µάθει γράµµατα».
Πραγµατικά –και σε αυτό έχουν ευθύνη όλες οι µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, και του κόµµατός µου, του ΠΑΣΟΚ, συµπεριλαµβανοµένου- καταφέραµε να υπάρχει σήµερα µία ολόκληρη
γενιά, που έφτασαν να είναι γυµνασιάρχες, λυκειάρχες και ποτέ
οι ίδιοι να µην έχουν αξιολογηθεί. Και µη µου πείτε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, ακριβώς επειδή πήραν κάποια στιγµή το πτυχίο τους
σε µία φιλοσοφική σχολή είναι κατάλληλοι για να είναι στις τάξεις
και, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάλληλοι για ένα βάθος τριάντα
χρόνων.
Πρέπει να είµαστε η µόνη χώρα που δεν διαθέτει όχι το καλύτερο, όχι ένα καλό, αλλά κάποιο σύστηµα αξιολόγησης. Φυσικά
η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλά πράγµατα. Είναι τα προγράµµατα σπουδών, είναι τα βιβλία, είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι οι υποδοµές. Σε αυτό συµφωνούµε. Δεν λέµε
ότι θα τα λύσει όλα η αξιολόγηση, ότι όλα θα τα λύσει αυτό το
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νοµοσχέδιο. Θα συµβάλει, όµως, οπωσδήποτε στη βελτίωση της
ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Μαζί µε την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας -που σηµαίνει εσωτερική αξιολόγηση, ότι η ίδια η εκπαιδευτική µονάδα αυτοαξιολογείται, για να
βελτιωθεί- έχουµε και εξωτερική αξιολόγηση. Η µία συµπληρώνει
την άλλη.
Όταν, για πρώτη φορά, άκουσα για το θεσµό της αυτοαξιολόγησης, που στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την βάλαµε για
πρώτη φορά, µου φάνηκε λίγο σχήµα οξύµωρο. «Αυτοαξιολόγηση; Σιγά το πράγµα!». Και, όµως, ακόµα και γι’ αυτό, είχαµε
αντιδράσεις. Έπρεπε να περάσουµε σιγά-σιγά τα στάδια για να
φτάσουµε να έχουµε ουσιαστική αξιολόγηση. Και γι’ αυτό κάναµε
και πειραµατικό στάδιο δύο χρόνων για να µπορέσουµε να
έχουµε την αυτοαξιολόγηση.
Το ΠΑΣΟΚ εξάλλου, θεωρεί την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και των εκπαιδευτικών, αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γι’ αυτό είχαµε βάλει τα θεµέλια, όπως σας
είπα, για την αυτοαξιολόγηση.
Το σχέδιο για το νέο σχολείο εφαρµόζεται πιλοτικά εδώ και
δύο χρόνια και συµπεριλαµβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, προτάσσοντας τον προγραµµατισµό και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Λαµβάνει υπ’ όψιν ότι η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά µέσο
για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Σ’ αυτό το σηµείο χαιρετίζουµε το γεγονός ότι υπάρχει, πλέον,
η υπουργική υπογραφή για τη γενίκευση της αυτοαξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου, µετά το πιλοτικό πρόγραµµα που σας
ανέφερα.
Πάντα είχα την απορία και αναρωτιόµουν πώς σχεδιάζεται η
εκπαιδευτική πολιτική χωρίς το θεσµό, ακριβώς, της αξιολόγησης. Μάλλον έµελλε να είναι µία αποσπασµατική και συγκυριακή
διαχείριση, που καθορίζεται ακόµα και µε κριτήρια πολιτικής σκοπιµότητας από την εκάστοτε ηγεσία.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να εκφράσω τη διαφωνία µου µε
τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο άκουσα προηγουµένως να
λέει ότι πρώτα δεν είναι ο άρρωστος, δεν είναι ο ασθενής αλλά
οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες, το διοικητικό προσωπικό, το νοσοκοµείο, οι διοικητές και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα δεν είναι ο µαθητής αλλά είναι οι εκπαιδευτικοί και ούτω καθεξής. Σε αυτό
νοµίζω ότι έχουµε µία κάθετη αντίθεση. Είναι θέµα φιλοσοφίας.
Κατ’ εµάς, ιδρύουµε ένα σχολείο για να µάθουν τα παιδιά γράµµατα, όχι για να κάνουµε διορισµούς των εκπαιδευτικών. Κατ’
εµάς, κάνουµε ένα νοσοκοµείο για να έχει υγεία ο κάθε πολίτης
και όχι για να µπορεί να δουλεύει ο γιατρός, η νοσηλεύτρια και
όλα τα άλλα. Αυτοί είναι το µέσον ακριβώς για να επιτευχθεί ο
σκοπός, για τον οποίο έχουν ιδρυθεί τα ιδρύµατα αυτά.
Ωστόσο, θα προτιµούσαµε µία σφαιρικότερη προσέγγιση του
θέµατος της αξιολόγησης. Θα µπορούσε, δηλαδή, το υπουργείο,
µαζί µε την αξιολόγηση, να φέρει την εθνική στρατηγική για την
επιµόρφωση και να έχουµε τη σύνδεση της επιµόρφωσης µε την
αξιολόγηση. Εµείς το θέλουµε αυτό. Θα ήταν καλό να το φέρνατε µαζί, για να υπάρχει µία συνολικότερη εικόνα και να µη σας
αδικεί η αποσπασµατικότητα αυτού του µέτρου, το οποίο φέρατε.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων είπαµε και ακούσαµε πολλά. Ότι ο δάσκαλος κρίνεται κάθε ηµέρα
από τους µαθητές του –σωστό είναι βέβαια αυτό-, ότι η αξιολόγηση είναι το όχηµα για απολύσεις. Μία γενικευµένη άρνηση δηλαδή στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, που δεν είναι τίποτα άλλο
παρά άρνηση της θεσµοθέτησης της αξιολόγησης. Υπάρχει µία
παροιµία γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι. «Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει». Η ακρόαση των φορέων που παρακολουθήσαµε στην επιτροπή ήταν αποκαλυπτική. Φορείς
επίσηµοι, χρόνια τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης –η ΟΛΜΕ και
ούτω καθεξής-, οι οποίοι αντιµετώπισαν την αξιολόγηση σαν να
είναι το κακό τέρας.
Ήταν γι’ αυτούς κάτι τόσο ξένο. Βέβαια, καταλαβαίνω γιατί κάποιος να µη θέλει την αξιολόγηση. Όταν κάποιος µπορεί να µη
δίνει λογαριασµό σε κανέναν –να το πούµε έτσι απλά- γιατί να
έχει την αξιολόγηση πάνω από το κεφάλι του; Όµως δεν είναι δυνατόν να έχουµε εκπαίδευση -αφού η εκπαίδευση στηρίζεται
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ακριβώς στη βαθµολογία, στην αξιολόγηση- και να µην αξιολογείται το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Μιλάµε για τις απολύσεις. Για να µη γελιόµαστε, υπάρχει περίπτωση σήµερα να έχουµε απολύσεις; Αίτηση να κάνει κάποιος
και να πει «θέλω να απολυθεί», είναι αµφίβολο εάν θα τα καταφέρει. Ειπώθηκε προηγουµένως ότι µε δύο αξιολογικές κρίσεις
κάποιος εκπαιδευτικός, που κρίνεται ακατάλληλος, τότε απολύεται αυτόµατα. Εγώ σας ρωτώ. Στα τριάντα χρόνια που ισχύει
αυτός ο νόµος, πόσοι εκπαιδευτικοί πήγαν στο σπίτι τους; Ή πιστεύετε ότι κάποιος όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ακατάλληλος;
Άρα για µας, ταµπού δεν είναι οι όποιες απολύσεις ακατάλληλων ενδεχοµένως εκπαιδευτικών. Ταµπού είναι να έχουµε σωστή
εκπαίδευση για τα παιδιά µας, ώστε να ξέρει ο γονιός και να είναι
ήσυχος ότι το παιδί του, που πηγαίνει στο δηµόσιο σχολείο, µαθαίνει γράµµατα.
Ακούσαµε πάρα πολλά αλλά δεν ακούσαµε µια εναλλακτική
πρόταση. Δεν µας αρέσει αυτό το σχέδιο αξιολόγησης, να ξεκινήσουµε από την αρχή, να κάνουµε διαβούλευση κ.λπ.. Ωραία,
επί ποιου σχεδίου; Και όταν έρχεται επιτέλους ένα σχέδιο για να
ξεκινήσει κάτι, τότε ακούµε από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης «καλό θα ήταν να ξεκινούσατε από κάπου αλλού».
Μα, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουµε κάποια στιγµή, εν πάση
περιπτώσει!
Εµείς πιστεύουµε ότι ειδικά σήµερα η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι για το καλό όλων, της κοινωνίας, των
παιδιών και των ίδιων των εκπαιδευτικών που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Και αυτό ισχύει ειδικά σήµερα, γιατί η κρίση δεν
έπληξε ένα ισχυρό δηµόσιο σχολείο αλλά επέπεσε σε ένα αδύναµο οικοδόµηµα που πρέπει να το ενισχύσουµε.
Είµαστε, λοιπόν, υπέρ της αξιολόγησης, όπως αναφέρεται
στην αρχή του νοµοσχεδίου. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι δεν
έχουµε ενστάσεις σε επιµέρους σηµεία και ότι δεν προτείνουµε
επιµέρους βελτιώσεις, που όλο αυτό το διάστηµα στην επιτροπή
έχουµε αναφέρει. Νοµίζω ότι σήµερα είναι πια η ώρα του Υπουργείου να µας πει τι σκέφτεται επί αυτών.
Τι έχουµε ζητήσει κατά τον πρώτο κύκλο επεξεργασίας του νοµοσχεδίου στην επιτροπή; Θα σας τα υπενθυµίσω πολύ αδρά.
Ζητήσαµε να θωρακίσουµε το ανεξάρτητο της αρχής, όπως για
παράδειγµα µε την επιλογή του προέδρου να έχουµε τη σύµφωνη γνώµη της Βουλής, όχι την απλή, αλλά µε µια ευρύτερη
πλειοψηφία. Θετικό επίσης είναι ότι ο Υπουργός αποδέχθηκε την
πρόταση για προκήρυξη της θέσης του προέδρου για την ενίσχυση ακριβώς της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας.
Είναι κρίσιµο τώρα, που για πρώτη φορά γίνεται η προσπάθεια
να θεσπίσουµε την αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, να
πείσουµε την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους πολίτες ότι
καµµία εξυπηρέτηση δεν γίνεται, ότι πρόκειται, πράγµατι, για
ανεξάρτητη αρχή και ότι δηµιουργούµε ασφάλεια στον αξιολογούµενο να προστατευθεί από µια πιθανώς εσφαλµένη κρίση.
Ζητήσαµε επίσης να έχουµε έναν εξορθολογισµό τόσο της λειτουργίας όσο και της δαπάνης στη δηµιουργία της αρχής. Για
παράδειγµα, προβλέπονται από το σχέδιο νόµου είκοσι πέντε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και δέκα θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οφείλουµε να δηµιουργήσουµε µια ευέλικτη
δοµή και όχι κάτι δυσκίνητο, όχι µια καινούργια δοµή µε πάρα
πολλούς υπαλλήλους που δεν χρειάζονται. Πρέπει επίσης να
δούµε αν και αυτούς τους υπαλλήλους θα µπορούσαµε να τους
πάρουµε εκ των ενόντων.
Μιλήσαµε για το κόστος κυρίως της µισθοδοσίας του προέδρου αλλά και των άλλων µελών και για το πώς αυτό µπορεί να
γίνει πιο οικονοµικό στις µέρες που ζούµε. Σε αυτό περιµένουµε
τώρα την τοποθέτηση του Υπουργού, που είπε ότι θα το δει και
θα µας πει στην Ολοµέλεια.
Ρωτήσαµε ποιες θα είναι οι συνέπειες της αξιολόγησης σε µια
δοµή, δηλαδή όταν αξιολογείται είτε θετικά είτε αρνητικά, ποιο
θα είναι το άµεσο και πρακτικό αντίκτυπο. Θα τα δούµε αυτά και
αναλυτικά στην κατ’ άρθρον συζήτηση, γι’ αυτό και δεν θα µπω
σε λεπτοµέρειες. Είµαστε, λοιπόν, υπέρ της αξιολόγησης επί της
αρχής του νοµοσχεδίου µε τις αναγκαίες βελτιώσεις.
Συµφωνούµε ότι οφείλουµε να θεσπίσουµε ένα αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης, να εξασφαλίσουµε ένα ασφαλές, δίκαιο και
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αξιοκρατικό περιβάλλον αξιολόγησης µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό εµείς υπερψηφίζουµε το παρόν σχέδιο
νόµου.
Ως προς τις τροπολογίες που έχουν έρθει, θα αναφερθώ στην
αυριανή µου οµιλία, στη συζήτηση επί των άρθρων.
Πρέπει όµως εδώ να κάνω και την παρατήρηση ότι για µια
ακόµη φορά έρχονται τροπολογίες από άλλα Υπουργεία, άσχετες µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταµατήσει και δεν θα κουραστούµε να το επαναλαµβάνουµε κάθε φορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεδίκογλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτών.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Σταυρούλα Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του σχεδίου νόµου: «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση»,
θα πρέπει να τονίσουµε πως η έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών είναι ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα που κατά καιρούς έχει προκαλέσει διαφωνίες και
συγκρούσεις στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Είναι αυτονόητη η επιτακτική ανάγκη θεσµοθέτησης ενός συστήµατος αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Αποτελεί υποχρέωση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος απέναντι στους πολίτες. Η απραξία στον τοµέα αυτό αποτελεί σηµαντική πρωτοβουλία και δράση για τη δηµιουργία ενός νέου, προσεκτικά σχεδιασµένου όµως συστήµατος, όπου απαιτείται ο εξορθολογισµός
των δοµών και της διοίκησης.
Όσον αφορά όµως τους στόχους της αξιολόγησης, ένα αξιόπιστο και παραγωγικό αξιολογικό σύστηµα πρέπει να έχει στόχο
την προαγωγή, την αναβάθµιση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά. Εποµένως, απορρίπτουµε κάθε µορφή που
αδιαφορεί για την ουσία, έχει τιµωρητικό χαρακτήρα και δεν είναι
βελτιωτική.
Απορρίπτουµε την αξιολόγηση, όταν ο κύριος στόχος αυτής
δεν είναι η προαγωγή και η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου
αλλά η υποβάθµιση των εκπαιδευτικών πάνω στους οποίους θέλετε να φορτώσετε εξ ολοκλήρου την αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Η αξιολόγηση αυτή, έτσι όπως θα είναι δοµηµένη, θα αποτελέσει το βασικό µέσο για την επιβολή των µνηµονιακού τύπου
αναδιαρθρώσεων που σχετίζονται µε τη µείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις αναγκαστικές µεταθέσεις, τη διαθεσιµότητα
και στη συνέχεια τις απολύσεις.
Γι’ αυτό επιβάλλεται, το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει
πρώτα απ’ όλα την αυτοαξιολόγησή του, στο όνοµα της βελτίωσης του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου που επαγγέλλεται.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαµόρφωση εκείνων των προτάσεων που, µετά από διαβούλευση και συναίνεση, θα οδηγούν
σε διαδικασίες αξιολόγησης αποδεκτές από την εκπαιδευτική
κοινότητα και θα συνδράµουν στην ουσιαστική διασφάλιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης.
Θεωρούµε απαραίτητη την αξιολόγηση. Η άποψή µας κλείνει
υπέρ της καθολικής εφαρµογής της σε όλους τους τοµείς, εφόσον θα πληρούνται όµως οι ακόλουθες προϋποθέσεις, χωρίς τις
οποίες η έννοια της αξιολόγησης να στρεβλώνεται!
Πρώτον, κατασκευή αναλυτικών προσοντολογίων, στα οποία
θα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα της
κάθε θέσης εργασίας, η ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση και η
µέγιστη επιθυµητή αποτελεσµατικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, θα
αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη ευθυνών που ταλανίζει την εκπαίδευση.
Δεύτερον, η αξιολόγηση πρέπει να ξεφεύγει από τη σύνδεσή

9532

της µε την αύξηση ή τη µείωση του µισθού. Η αξιολόγηση στη
σχολική εκπαίδευση δεν πρέπει να έχει τιµωρητικό χαρακτήρα ή
να οδηγήσει στη µείωση της χρηµατοδότησης των ήδη υποβαθµισµένων εκπαιδευτικά σχολικών µονάδων και να συνδέεται µε
τη διά βίου εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Τρίτον, η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολύπλευρη, υπό την έννοια ότι θα είναι η συνισταµένη πορισµάτων που προέρχονται
από αυτοαξιολογήσεις, αξιολογήσεις υφισταµένων, συναδέλφων
και προϊσταµένων, µαθητών και γονέων, από ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις µιας πληθώρας µεταβλητών, που θα είναι είτε
άµεσες και σχετικές µε το αντικείµενο είτε έµµεσες και θα αφορούν σε παράπλευρες δεξιότητες, όπως επικοινωνία, µεταδοτικότητα, οµαδικότητα, δηµιουργικότητα.
Η αξιολόγηση, θα πρέπει να αποφεύγει υποκειµενικές κρίσεις
και γενικές διαπιστώσεις και να αντικατοπτρίζει όλη τη διάρκεια
της απόδοσης και όχι αποσπασµατικά τµήµατά της, αυτό που θα
πρέπει να γίνεται µε ανώνυµα και κατάλληλα διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, κυρίως όσον αφορά το
έργο των δοµών, τους διαθέσιµους υλικούς πόρους και τις εκπαιδευτικές µονάδες µε τις υποδοµές τους. Η ποιότητα και η
αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού, δεν τεκµηριώνεται µόνο
από την αξιολόγηση από µαθητές και γονείς, παρά µόνο από
γνώστες του αντικειµένου και πάλι µε επιφύλαξη.
Η αξιολόγηση, οφείλει να γίνεται από εξειδικευµένους επιστήµονες κοινωνικής ή ανθρωπιστικής κατεύθυνσης, µε κριτήρια
σαφώς προσδιορισµένα, τα οποία θα άπτονται των στόχων και
της πολιτικής της εκπαίδευσης.
Η φύση της αρχής, ως ενός θεσµού εποπτείας της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη διεθνή
οικονοµική συγκυρία, τις κοινωνικές εξελίξεις, τις εκπαιδευτικές
αλλαγές και την κουλτούρα και γι’ αυτό αποκτά βαρύνουσα σηµασία σε µεταβατικές εποχές, όπως είναι η παρούσα.
Επιπλέον, η απαίτηση του ανταγωνισµού και του διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος είναι η εξειδίκευση, η ευελιξία των δοµών και
η πρόβλεψη µέσω του συνδυασµού ετερόκλητων γεγονότων.
Η αξιολόγηση της απόδοσης, θα πρέπει να είναι η επίσηµη
εκτίµηση του έργου των εκπαιδευτικών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και να αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή και βαθµολόγηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή
εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.
Ένα επιτυχηµένο σύστηµα αξιολόγησης πρέπει να είναι αποδεκτό και από τους αξιολογητές και από τους αξιολογούµενους.
Επίσης, πέρα από τη σχετικότητα µε το αντικείµενο και την καθολική αποδοχή, το σύστηµα πρέπει να είναι ευαίσθητο, αξιόπιστο και πρακτικό στη διάκριση ανάµεσα στη αποτελεσµατικότητα
και την αναποτελεσµατικότητα των αξιολογούµενων.
Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η διασφάλιση και η
αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει
να έχει σκοπό τη βελτίωση του παραγόµενου εκπαιδευτικού
έργου προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Η αξιολόγηση οφείλει να περιλαµβάνει κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως είναι οι σχολικές µονάδες, τα
προγράµµατα σπουδών, οι υλικοτεχνικές υποδοµές, το ανθρώπινο δυναµικό, η εκπαιδευτική πολιτική, οι χρηµατοοικονοµικοί
πόροι, η επιµόρφωση, αλλά και να λαµβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε γεωγραφικές ή κοινωνικοπολιτισµικές ιδιαιτερότητες.
Θα πρέπει να αναφέρουµε τι θα συνεπάγεται µετά την αρνητική αξιολόγηση µιας εκπαιδευτικής δοµής. Δηλαδή οι σχολικές
µονάδες που θα αξιολογούνται µε χαµηλές επιδόσεις, στη συνέχεια θα τιµωρούνται µε περικοπές από τη χρηµατοδότηση;
Η αποστολή της αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του
παρόντος σχεδίου νόµου, θα πρέπει να είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια και στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις
της.
Ουσιαστικά, όµως, αντί να έχουµε µία θετική διάκριση από
πλευράς πολιτείας και να ευνοήσουµε την αυξηµένη χρηµατοδότηση αυτών των µονάδων, παρατηρούµε πως η διασφάλιση
και η αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συνδέονται άρρηκτα µε την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φτάνουµε, λοιπόν, στο σηµείο να µη δίνουµε χρήµατα για να
αναπτυχθούν οι σχολικές αυτές µονάδες και στο τέλος, να τις
αξιολογούµε και αρνητικά και να τις εκµηδενίζουµε.
Αξίζει να σηµειωθεί µάλιστα ότι τα σχολεία αυτά βρίσκονται,
κυρίως, σε οικονοµικά και πολιτιστικά υποβαθµισµένες συνοικίες,
όταν οικονοµικοί πόροι και υπηρεσίες θα διατίθενται στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όχι µε κριτήριο την ισότητα, αλλά µε «αξιοκρατικά» κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια όµως πώς άραγε θα πιστοποιούνται;
Τα κριτήρια θα µπορούσαν να αποτελούν οι ελλείψεις βιβλίων,
οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι συνεχείς περικοπές των πιστώσεων, η κοινωνική απαξίωση και η οικονοµική εξαθλίωση του χωρίς επιµόρφωση εκπαιδευτικού, τα απαρχαιωµένα αναλυτικά
προγράµµατα, τα ακατάλληλα βιβλία, οι ανύπαρκτες υποδοµές,
τα πεπαλαιωµένα κτήρια, ο ξεπερασµένος τεχνολογικά εργαστηριακός εξοπλισµός, τα ανύπαρκτα σύγχρονα µέσα διδασκαλίας
και εκπαιδευτικό υλικό, οι πολυπληθείς τάξεις, η ανύπαρκτη θέρµανση, η υποχρηµατοδότηση για τις µετακινήσεις των µαθητών
και τόσα άλλα.
Μέσω των επιδόσεων των µαθητών δια της αξιοποίησης, δηλαδή των ταλέντων, των δυνατοτήτων και του οικογενειακού υπόβαθρου των µαθητών, οδηγούµαστε σε µία νέα τύπου σχολική
επιλογή και αναρωτιόµαστε ποια θα είναι αυτή.
Δηµιουργούνται ευθέως σχολεία δύο ταχυτήτων. Επιµένουµε
ιδιαίτερα στην αποσύνδεση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
από τις επιδόσεις των µαθητών τους. Όταν ένας εκπαιδευτικός
διορίζεται σε µία υποβαθµισµένη οικονοµικά περιοχή είναι αναµφίβολες οι δυσκολίες, γιατί οι σχολικές επιδόσεις των µαθητών
θα είναι πάρα πολύ χαµηλές και θα εξαρτώνται πάρα πολύ από
κοινωνικοοικονοµικούς και άλλους παράγοντες. Οπότε αυτό είναι
αδύνατον να αποτυπωθεί µε µία αρνητική κρίση στους καθηγητές και στα σχολεία.
Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει διαπιστωτικό, διαµορφωτικό,
παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα και να στοχεύει: Πρώτον, στη διασφάλιση της ποιότητας. Δεύτερον, στην επίλυση των
δυσλειτουργιών. Τρίτον, στη διάκριση των καλών πρακτικών. Τέταρτον, στην υποστήριξη της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Πέµπτον, στη διαρκή ενηµέρωση της
πολιτείας και των εκπαιδευτικών σχετικά µε το επιτελούµενο
έργο. Και έκτον, στη βελτίωση του σχεδιασµού της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση.
Απαραίτητο, επίσης, κρίνεται να υπάρξει σύστηµα µετα-αξιολόγησης, δηλαδή να αξιολογείται και το σύστηµα αξιολόγησης
που θα εφαρµοστεί, ώστε να βελτιώνεται στην πορεία. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι έγκυρη, αξιόπιστη, δίκαιη και αντικειµενική.
Θα πρέπει, επίσης, να είναι τεκµηριωµένη µέσα από συγκεκριµένα και σαφή κριτήρια. Αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης η
αναγκαιότητα ποσοτικής ή ακόµη και περιγραφικής αποτίµησης.
Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων στον αξιολογούµενο.
Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεµένη µε την επιµόρφωση µέσω δύο αξόνων: Πρώτον, τη συστηµατική περιοδική επιµόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς και δεύτερον, τη στοχευµένη επιµόρφωση για όσους αξιολογούµενους εκπαιδευτικούς κρίνεται αναγκαίο.
Η ευθύνη των προγραµµάτων αυτών πρέπει να ανατίθεται
στους σχολικούς συµβούλους, αφού η επιµόρφωση αποτελεί τον
πυρήνα των αρµοδιοτήτων του σχολικού συµβούλου, βάσει του
ισχύοντος καθηκοντολογίου.
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του αξιολογούµενου, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η αξιολογική έκθεση τον
αδικεί και γι’ αυτό απαιτείται η θέσπιση οργάνων εκδίκασης ενστάσεων των αξιολογούµενων.
Με το σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης στην
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση» παρατηρούµε
στην παράγραφο 4 ότι συνίσταται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή,
αλλά όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι αµφισβητείται η διασφάλιση του αδιάβλητου αξιολογικού συστήµατος και η αξιοπιστία της ανεξάρτητης αρχής, αφού
η πολιτική ηγεσία διορίζει τον πρόεδρο και τη λοιπή στελέχωση
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της αρχής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 101Α του Συντάγµατος για σύσταση
ανεξάρτητης αρχής, τίθεται σοβαρό ερώτηµα κατά πόσο στην
πραγµατικότητα είναι ανεξάρτητη αυτή η αρχή. Είναι ξεκάθαρο
πως ο νεοεµφανιζόµενος αυτός θεσµός και ο τρόπος διορισµού
προεδρείων ευνοεί καθαρά την εκάστοτε κυβέρνηση.
Συνεχίζοντας, παρατηρούµε την καταφανέστατη απουσία των
θεσµοθετηµένων φορέων της εκπαίδευσης από διοικητικά συµβούλια ή επιτροπές. Πώς θα εισακουστούν οι προτάσεις τους;
Ήταν η επιλογή του Υπουργείου να επενδύσει στην έλλειψη της
συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων;
Γι’ αυτό ζητούµε τη συµµετοχή όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα διαµορφώσει θέσεις και προτάσεις
για την πραγµατική βελτίωση του δηµόσιου σχολείου και για µια
ποιοτική δηµόσια εκπαίδευση.
Όσον αφορά τις επιτροπές αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου
και συγκεκριµένα, την παράγραφο 7β, έχουµε τις εξής παρατηρήσεις:
Πρώτον, να διατυπωθούν µε σαφήνεια τα αξιολογικά κριτήρια
των εµπειρογνωµόνων. Πώς αποδεικνύεται η εµπειρία σε θέµατα
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου;
Δεύτερον, ποιος ο ρόλος των σχολικών συµβούλων στη στελέχωση της αρχής;
Τρίτον, µε ποιον ακριβώς τρόπο το Υπουργείο αξιοποιεί την
εµπειρία των παραγόντων που διαµορφώνουν την εκπαιδευτική
πραγµατικότητα, όταν από την επιτροπή απουσιάζουν εντελώς
οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών λειτουργών;
Τέταρτον, ποιος θα είναι ο αξιολογητής του παραδοθέντος
έργου της επιτροπής αξιολόγησης;
Πέµπτον, ποιος θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου και πότε θα εξάγει συµπεράσµατα,
που θα τα παρουσιάσει; Πώς θα προλάβει να ενσωµατωθεί το
αποτέλεσµα της έρευνας;
Έκτον, πότε ακριβώς έγινε διαβούλευση µε τους αρµόδιους
φορείς και τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας;
Πότε ζητήθηκαν, πότε κατατέθηκαν και ποιες ήταν ακριβώς οι
σχετικές προτάσεις των φορέων εκπαίδευσης που όφειλε να µελετήσει η επιτροπή;
Όλη αυτή η βιασύνη από πλευράς Υπουργείου, σε σχέση µε
τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεισφορά των φορέων της εκπαίδευσης, έναν και µόνο σκοπό εξυπηρετεί: Τη νοµιµοποίηση
της εξόντωσης του πιο υγιούς κοµµατιού της κοινωνίας, δηλαδή
της εκπαίδευσης, µέσα από την υποβάθµιση και κατηγοριοποίηση του δηµόσιου σχολείου µε την κατάργηση-συγχώνευση σχολικών µονάδων, την αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τάξη,
τη µείωση της χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών, τη µείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, τον µηδενισµό των διορισµών, την επιβολή αναγκαστικών µεταθέσεων, διαθεσιµοτήτων
και απολύσεων.
Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο που θα πρέπει να θίξουµε, είναι
ότι προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο οικονοµικός προϋπολογισµός για τη σύσταση και τη στελέχωση των επιτροπών που
ανέρχεται ετησίως στις 830.000 ευρώ και µε κοινή υπουργική
απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του προέδρου, µε ετήσια
αµοιβή για τον πρόεδρο της αρχής τα 62.400 ευρώ.
Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, βλέπουµε ξεκάθαρα ότι δεν ακολουθείται η µνηµονιακή λογική, γιατί η ανεξάρτητη αρχή δεν είναι
φυσικά ανεξάρτητη.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε πως το σύστηµα
αξιολόγησης πρέπει να ξεκινήσει από την αυτοαξιολόγηση, που
γίνεται σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Κύριος παράγοντας της
αυτοαξιολόγησης αυτής θα πρέπει να είναι ο σύλλογος διδασκόντων, ο οποίος αναφέρεται στο εκπαιδευτικό έργο και στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου.
Είναι αυτονόητο πως αυτός που θα έρθει να αξιολογήσει το
µέλος του συλλόγου διδασκόντων δεν µπορεί να βρει το εκπαιδευτικό περιβάλλον διαφορετικό.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα πολύ σηµαντικό συγκρίσιµο µέγεθος και
σε περίπτωση αµφισβήτησης, σε περίπτωση προσφυγής ή ένστασης υπάρχει η αρχή. Η αρχή παρέχει θεσµικά εχέγγυα και
λειτουργεί ως αντίβαρο σε οποιεσδήποτε παρεµβάσεις.
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Στο σύστηµα της αξιολόγησης, έτσι όπως προβλέπεται, θα
πρέπει να εξασφαλιστούν: το θεσµικό πλαίσιο και οι στόχοι της
εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική πολιτική, τα προγράµµατα σπουδών, τα αναλυτικά προγράµµατα, τα βιβλία, τα µέσα, η υλικοτεχνική υποδοµή, η επιµόρφωση και στο τέλος, το ανθρώπινο
δυναµικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα πρέπει, όµως, να θέσετε ως στόχο της αξιολόγησης την
υποστήριξη των υποληφθέντων, µε καθοδήγηση και επιµόρφωση, ώστε να µπορέσουν και αυτοί να επιτελέσουν σωστά το
έργο τους. Θα πρέπει να υπάρχει γόνιµος διάλογος µε τους φορείς των εκπαιδευτικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συσπειρώνονται γύρω από τα συλλογικά τους όργανα και να
καταθέτουν προτάσεις.
Οι προτάσεις αυτές θα ευνοούν την ανάπτυξη ενός µοντέλου
που θα γίνει επιτακτική ανάγκη µετά τη διαπίστωση ότι η αξιολόγηση θα έχει ως πρώτιστο σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών
και την ολόπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου. Μόνο
ενωµένη µαζικά και δυναµικά, η εκπαιδευτική κοινότητα θα αποτρέψει την καταστροφική και ανεύθυνη πολιτική που εφαρµόζεται στο χώρο της παιδείας, που υπαγορεύεται από λογιστικές
αλχηµείες, µνηµονιακής έµπνευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εξήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε κάθε νοµοσχέδιο που κατεβάζει αυτή η µνηµονιακή συγκυβέρνηση υπάρχει ένα καλό και ένα κακό τουλάχιστον. Κακά υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον
υπάρχει και ένα καλό.
Το καλό που υπάρχει σε κάθε νοµοσχέδιο είναι ότι ξεκινά µε
την παραδοχή ότι τα τελευταία σαράντα χρόνια αυτό που ονοµάζουµε δηµόσιο, δηµόσιος τοµέας, ελληνικό δηµόσιο ή όπως
αλλιώς θέλετε πείτε το, έχει καταντήσει «οίκος ανοχής». Ανοχή
στη διαφθορά, στις µίζες, στις κοµπίνες, στο κλέψιµο δηµοσίου
χρήµατος, στον ωχαδελφισµό, στους παράνοµους διορισµούς
και σε κάθε νοσηρή νοοτροπία και συµπεριφορά που έχει φτάσει
την Ελλάδα στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα, να χρωστά δηλαδή το 160% µε 170% του ΑΕΠ.
Βέβαια, όταν λέµε ότι χρωστά το ελληνικό κράτος, καταλαβαίνουµε ότι το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δηµόσιο δεν είναι µια
αόριστη έννοια. Το ελληνικό δηµόσιο και το ελληνικό κράτος είναι οι Έλληνες πολίτες. Αυτοί που χρωστούν είµαστε εµείς.
Έχουν πρόσωπο αυτοί που χρωστούν τα χρήµατα αυτά. Είµαστε
εµείς, τα παιδιά µας, τα εγγόνια µας και δεν ξέρω και εγώ πόσο
άλλο θα µας χρεώσουν αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν προδοτικά το ελληνικό κράτος.
Αυτό είναι το καλό, ότι υπάρχει παραδοχή του λάθους, ότι
υπάρχει παραδοχή ότι σαράντα χρόνια το ελληνικό δηµόσιο διαλύεται.
Από την άλλη, όµως, το κακό είναι ότι κάθε νοµοσχέδιο είναι
κακογραµµένο, είναι µια τσαπατσουλιά και µισή. Όχι απλά δεν
διορθώνει τίποτα, αλλά περιπλέκει τα πράγµατα, τα κάνει ακόµη
χειρότερα. Διόρθωση καµµία. Ίσα-ίσα χρειάζονται για να εφαρµοστούν αυτοί οι νόµοι υπουργικές εγκύκλιοι, τροπολογίες επί
τροπολογιών. Γενικά χρειάζεται συνέχεια διόρθωση κάθε νοµοσχέδιο, που καταθέτει αυτή η άθλια Κυβέρνηση.
Ερχόµαστε στο νοµοσχέδιο. Δηµιουργείται µια ακόµα ανεξάρ-
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τητη αρχή. Το κατά πόσο είναι ανεξάρτητη µια αρχή την οποία
διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός, είναι µόνο στη δική σας φαντασία.
Δεν µπορεί εγώ να προσλάβω κάποιον και αυτός να µε κρίνει.
Δεν µπορεί το ελληνικό κράτος να διορίζει µια ανεξάρτητη αρχή
για να το κρίνει. Αυτά συµβαίνουν σε τριτοκοσµικές χώρες και
µάλλον έτσι θεωρείτε και τη χώρα µας, δηλαδή, φτιάχνετε µια
αρχή, την οποία διορίζετε εσείς για να σας κρίνει, για να κρίνει
τα νοµοθετήµατά σας. Αυτό πού αλλού έχει ακουστεί, να υπάρχει
µια υποτιθέµενη αρχή ανεξάρτητη για να κρίνει την Κυβέρνηση
και να τη διορίζει η Κυβέρνηση;
Υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας καθηµερινά. Ανεξάρτητη αρχή
σαφώς και δεν είναι. Ερχόµαστε εδώ και βλέπουµε κάποια ποσά,
κάποια εκατοµµύρια που έχετε βρει για να λειτουργήσει αυτή η
αρχή και δεν βρήκατε -και δεν είναι λαϊκισµός- κάποιες χιλιάδες
ευρώ για να βάλετε πετρέλαιο στα σχολεία της Θεσσαλονίκης,
της Βόρειας Ελλάδος.
Έρχεται αυτός ο ανθέλληνας, «σας πετάει ένα κόκαλο», ένα
κοκαλάκι -τον Σόρο εννοώ, που τον ξέρετε όλοι πολύ καλά και
εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις- και εσείς σαν τον
Πλούτο, σαν τα σκυλάκια, τρέχετε να το αρπάξετε για να µας ξεφτιλίσετε, για να ξεφτιλίσετε και να καταρρακώσετε την εθνική
υπερηφάνεια του Έλληνα.
Όµως, για να ταΐσετε τους υµετέρους σας, για να ταΐσετε αυτή
την ….. επιτροπή που φτιάχνετε, λεφτά βρίσκετε.
Βέβαια, για να υπάρχει κάτι να αξιολογήσει κάποιος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συγγνώµη,
αλλά δεν «το έπιασα» καλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τι δεν «πιάσατε»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Άκουσα καλά;
Μην το επαναλάβετε, όµως. Θα παρακαλέσω, αν µου επιτρέπετε,
να διαγραφεί από τα Πρακτικά. Αν άκουσα καλά και ακούστηκε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Διαγράψτε ό,τι θέλετε. Έτσι και
αλλιώς, προσπαθούµε να µιλάµε όσο πιο κόσµια γίνεται.
Αν αυτά, κυρία Πρόεδρε, που ακούµε εµείς έξω και τα µεταφέρουµε µέσα -διότι εµείς, στη Χρυσή Αυγή, είπαµε ότι µπαίνουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να µεταφέρουµε το αίσθηµα
του απλού λαού- θέλετε να τα κόβετε από τα Πρακτικά, απλά
κρύβετε την πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πείτε το κάπως
αλλιώς, περιφραστικά, αν θέλετε, κύριε συνάδελφε. Όπως κάνετε το σχολιασµό σας και εσείς…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτός είναι ο ελληνικός λαός; Να βρίζει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, κυρία Βούλτεψη! Μη µιλάτε κάθε φορά που µιλάω. Έχετε καταντήσει αηδία.
Έχετε καταντήσει αηδία, κυρία Βούλτεψη! Έλεος πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Βούλτεψη, προφανώς, το Προεδρείο έχει αναλάβει αυτή την…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έβρισα; Άµα έλεγα αυτά που
λέει ο ελληνικός λαός, θα είχατε ξεφτιλιστεί και ούτε θα µπορούσατε να κυκλοφορήσετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βεβαίως κυκλοφορώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Βούλτεψη, ήδη το Προεδρείο τοποθετήθηκε όπως βλέπετε. Δεν χρειάζεται…
Κύριε Ηλιόπουλε, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Μπορεί η κ. Βούλτεψη να βγει στην περιφέρειά της;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βεβαίως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Βγαίνετε; Και µαζεύετε ντοµάτες για το µεσηµεριανό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τις ντοµάτες τις µαζέψατε εσείς στις παρελάσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά. Μαζεύετε ζαρζαβατικά
για το πιάτο της ηµέρας. Τι κάναµε εµείς στις παρελάσεις;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μαζέψατε εσείς τις ντοµάτες στις παρελάσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς µαζέψαµε ντοµάτες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα, γιατί το
συνεχίζετε το θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς δεν εµφανιστήκατε. Ούτε
ένα στεφάνι δεν καταθέσατε, γιατί είστε ξεφτιλισµένοι. Έχετε ξε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πουλήσει την Ελλάδα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ηλιόπουλε, σας παρακαλώ. Καλά τα πηγαίναµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, για να αξιολογήσει κάποιος κάτι, αυτό πρέπει να υπάρχει. Να αξιολογήσουµε
την ελληνική παιδεία που δεν υπάρχει είναι οξύµωρο. Να αξιολογήσουµε τι; Μια παιδεία η οποία ελέγχεται και καθοδηγείται
τα τελευταία χρόνια από ρεπουσοειδή; Και µην το διαγράψετε.
Το λέω και θα το ξαναπώ. Η κ. Ρεπούση γράφει τα βιβλία, ο κολλητός της, ο κ. Παπαθεοδώρου είναι στο Υπουργείο και η ΔΗΜΑΡ
συγκυβερνά.
(Γέλωτες-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
Με τέτοιους ανθρώπους δεν µπορεί να υπάρξει παιδεία και
είναι κοροϊδία να λέµε ότι αξιολογούµε µια τέτοια παιδεία. Ξαναλέω ότι για να αξιολογήσεις κάτι, πρέπει να υπάρχει. Διαγράψατε
το «εθνική» -καλά κάνατε- διαγράψετε και το «παιδείας», γιατί δεν
υπάρχει και παιδεία έτσι κι αλλιώς.
Κύριε Παπαθεοδώρου, που θέλετε και έχετε το θράσος να
αξιολογήσετε και την παιδεία, χθες που εµείς βρισκόµαστε έξω
από το MEGA για να αποτρέψουµε την προσβολή της µνήµης
της 25ης Μαρτίου µε την προβολή αυτού του σήριαλ, αν βγαίνατε στο δρόµο και ρωτούσατε εσείς, ο περισπούδαστος, «τι
γιορτάζουµε;», στην καλύτερη περίπτωση θα σας έλεγαν κάτι του
τύπου «το ΟΧΙ στους Γερµανούς» -ό,τι να ’ναι, δηλαδή- ή στη χειρότερη περίπτωση ότι την 25η Μαρτίου βγήκε το νέο επεισόδιο
της Φατµαγκιούλ. Αυτή την παιδεία θέλετε να αξιολογήσετε.
Αυτή η παιδεία αξίζει σε εσάς και στο «απο-κοµµά» σας, τη
ΔΗΜΑΡ.
Εµάς, όµως, δεν µας ενδιαφέρει αυτή η παιδεία που εσείς θέλετε να αξιολογήσετε. Εµείς θέλουµε µια εθνική παιδεία, η οποία
θα έχει εθνικό προσανατολισµό και δεν θα είναι αντεθνική, έτσι
όπως την ονειρεύεστε εσείς και η «σύντροφός» σας από εκεί.
Θα επαναλάβω και θα κλείσω µε αυτό που σας πείραξε τόσο
πολύ στην επιτροπή: Για να µπορέσει η πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση να παράξει το έργο που πρέπει να παράξει, θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά τµήµατα Ελλήνων και
διαφορετικά τµήµατα των νοµίµων µεταναστών. Δεν µιλώ καν για
τους λαθροµετανάστες. Δεν µπορεί το ελληνόπουλο να πηγαίνει
στην ίδια τάξη και να πρέπει να προχωρήσει µε τον ίδιο ρυθµό
µε ένα παιδί που ούτε καν ξέρει την αλφάβητο. Αυτά τα πράγµατα είναι τριτοκοσµικά και καλά θα κάνετε να τα διορθώσετε
και όχι να βγάζετε αυτά τα κροκοδείλια δάκρυα περί ρατσισµού
και της άλλης ιστορίας που είπατε στην επιτροπή. Ντροπή σας!
Όταν θα έρθει η Χρυσή Αυγή στα πράγµατα, θα υπάρξει µια
εθνική παιδεία, γιατί η παιδεία είναι ο βασικός πυλώνας κάθε
έθνους. Αν καταστραφεί η παιδεία, καταστρέφεται και το έθνος.
Αυτό θέλετε να κάνετε και ελπίζουµε να µην το προλάβετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε,
παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για δυο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δεν τα χρειάζοµαι, κυρία Πρόεδρε.
Οπωσδήποτε, σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν υπάρχει λογοκρισία
και οι απόψεις του καθενός χαρακτηρίζουν τον ίδιο και τον πολιτικό του χώρο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Αυτό λέµε και εµείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Απλά, θα ήθελα
να σας πω το εξής. Αυτήν τη στιγµή, επειδή η αναφορά δεν είναι
σε ένα κόµµα, η αναφορά δεν είναι ούτε καν στην Κυβέρνηση,
δεν είναι καν στη Βουλή…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πού είναι; Στο Θεό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα σας εξηγήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είστε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ηλιό-
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πουλε, µην διακόπτετε. Θα σας εξηγήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Και το ήθος και
το ύφος σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπα, χαρακτηρίζουν και
πολιτικούς χώρους, αλλά και ανθρώπους. Η αναφορά η οποία
ακούστηκε, δεν γίνεται σε πολιτικά κόµµατα. Γίνεται στους µαθητές. Αυτό δεν έχει δικαίωµα να το κάνει κανένας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εσύ εκπροσωπείς τους µαθητές;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Στους µαθητές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρά µιλάς; Εσύ εκπροσωπείς τους µαθητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ηλιόπουλε, καθίστε κάτω παρακαλώ και αφήστε τον κ. Παπαθεοδώρου να τοποθετηθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αυτό απευθύνεται, κυρία Πρόεδρε, σε µαθητές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σένα έγινε η αναφορά. Ξεκόλλα! Ντροπή σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ηλιόπουλε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Και αυτό ακριβώς
δεν πρέπει η Βουλή των Ελλήνων να το επιτρέψει. Δεν πρέπει να
επιτρέψει να ακούνε οι µαθητές ότι κάποιοι έχουν το δικαίωµα
στη µόρφωση και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να δείχνουν ταυτότητα.
Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία-Κόλλια Τσαρουχά): Ό,τι είπατε
ακούστηκε, κύριε Ηλιόπουλε. Ο κ. Παπαθεοδώρου έτσι θεώρησε
σωστό να απαντήσει. Δεν θα σχολιάσω εγώ κανενός τα λεγόµενα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, δεν έχετε
προσωπικό θέµα, κύριε Ηλιόπουλε. Ξέρουµε τι είπατε. Καταλάβαµε, εν πάση περιπτώσει, τι είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς καταλάβατε. Αυτός που
δεν έχει νοηµοσύνη, δεν καταλαβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κοιτάξτε, αυτός
που θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει, κύριε Ηλιόπουλε. Δεν είναι
θέµα προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, σε µένα απάντησε. Δώστε
µου το λόγο για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, απάντησε
σ’ αυτά που είπατε εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Κι εγώ θέλω να απαντήσω σ’ αυτά που λέει εκείνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι προσωπικό το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι προσωπικό και θέλω το
λόγο µόνο για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Ηλιόπουλε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, αλλά σας παρακαλώ να
είστε ήρεµος και να µη σηκώσετε τους τόνους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο πιο ήρεµα, κυρία Πρόεδρε; Όταν υπάρχει ένταση, βγαίνει και στη φωνή. Δεν σήκωσα
τον τόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη σηκώνετε
τους τόνους. Για την παιδεία συζητάµε.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Υπουργός, επειδή
βρέθηκε κατά τύχη σ’ αυτήν τη θέση, νοµίζει ότι εκπροσωπεί
τους µαθητές. Έχει τρελαθεί τελείως. Λέει ότι δεν απευθύνεται
σε µένα και στο κόµµα µου, αλλά στους µαθητές. Μίλησα εγώ
για τους µαθητές, τους οποίους τους έχουµε πάνω απ’ όλους
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τους άλλους; Πάνω από οποιαδήποτε άλλη τάξη έχουµε τους µαθητές και θα τους εκπροσωπεί αυτός ο Υπουργός, ο συγκεκριµένος, που έχει βρεθεί εδώ κάποιους µήνες κατά τύχη;
Πού αναφέρεται; Δεν αναφέρθηκε, λέει, στο πρόσωπό µου.
Όπως λέτε κι εσείς, καταλάβαµε όλοι τι εννοούσα, εκτός από τον
κύριο Υπουργό, ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη νοηµοσύνη ή
µάλλον, «έχει καβαλήσει το καλάµι» και νοµίζει ότι εκπροσωπεί
τους µαθητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί
και αγαπητές συνάδελφοι, θα πρέπει για άλλη µία φορά να πούµε
στους πολίτες, που ενδεχοµένως µας παρακολουθούν, ότι οι
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής έρχονται κάθε φορά και µας βγάζουν δεκάρικους λόγους, χωρίς να κάνουν καµµία συγκεκριµένη
παρατήρηση, τροπολογία ή κριτική στο ζήτηµα, το οποίο συζητάµε. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό είναι σηµαντικό να το ξέρουν. Επίσης, κάθε φορά που εκφωνούν το λόγο τους, αποχωρούν από
την Αίθουσα και αυτή είναι η αντίληψη της δηµοκρατίας και του
διαλόγου που έχουν.
Συζητάµε σήµερα τη σύσταση µίας ανεξάρτητης διοικητικής
αρχής για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Άρα, µε κάποιο
τρόπο συζητάµε το ζήτηµα της αξιολόγησης. Θέλω να θέσω ένα
ερώτηµα και νοµίζω ότι όλοι θα απαντήσουµε καταφατικά. Θέλουµε καλά δηµόσια σχολεία; Νοµίζω ότι όλοι θα πούµε ότι θέλουµε καλά δηµόσια σχολεία και ότι είναι υποχρέωση της
πολιτείας να έχει καλά δηµόσια σχολεία. Είναι υποχρέωση και
αναφαίρετο δικαίωµα του Έλληνα πολίτη να στέλνει τα παιδιά
του σε καλά δηµόσια σχολεία.
Μπορούν να υπάρχουν καλά δηµόσια σχολεία σε υποβαθµισµένες περιοχές; Μπορούν. Βέβαια, και η ιστορία µας έχει δείξει
ότι έχουµε πολύ καλά δηµόσια σχολεία, σε κάποιες περιοχές που
είναι πραγµατικά υποβαθµισµένες. Θα έλεγα ότι η έλλειψη, η
απουσία αυτών των καλών δηµόσιων σχολείων είναι αυτή που ευνοεί την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή, ευνοείται ακριβώς από τα κενά που παρουσιάζει η δηµόσια εκπαίδευση. Αυτό που θα ήταν µία απάντηση σε κάθε λογής συµφέροντα πλάι στο δηµόσιο κορµό της εκπαίδευσης, θα ήταν πραγµατικά να έχουµε µία ποιοτική δηµόσια εκπαίδευση.
Μπορούµε, άραγε, να έχουµε καλά δηµόσια σχολεία, χωρίς
αξιολόγηση; Δυστυχώς, όχι. Δεν µπορούµε να έχουµε καλά δηµόσια σχολεία, χωρίς αξιολόγηση. Δεν µπορούµε να έχουµε σχεδιασµό εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, χωρίς να έχουµε αξιολόγηση. Η αξιολόγηση
είναι αυτή που επιτρέπει τη διόρθωση του συστήµατος της εκπαίδευσης. Διορθώνει, µε άλλα λόγια, τα λάθη του. Η αξιολόγηση είναι αυτή που επιβραβεύει τους καλούς και τις καλές
πρακτικές. Η αξιολόγηση είναι αυτή που διαχέει τις καλές πρακτικές στο σύνολο των σχολείων της χώρας.
Πρέπει να πούµε ότι στη χώρα µας απουσιάζει εδώ και πάρα
πολλές δεκαετίες ένα σύστηµα αξιολόγησης, το οποιοδήποτε
σύστηµα αξιολόγησης, καλό ή κακό. Είχαµε ένα σύστηµα επιθεωρητισµού που δεν ήταν στην ουσία σύστηµα αξιολόγησης, αλλά
σύστηµα ελέγχου των εκπαιδευτικών και πολλές φορές ελέγχου
των κοινωνικών φρονηµάτων των εκπαιδευτικών. Πέραν αυτού,
τίποτα άλλο. Η εκπαίδευση ήταν στην ουσία «στον αυτόµατο πιλότο» και τα σχολεία µας υπέφεραν, ανάµεσα σε άλλα, από ελλείψεις που είναι πραγµατικές και που ειπώθηκαν και στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων από πολλούς συναδέλφους,
αλλά υποφέρουν και από την έλλειψη της αξιολόγησης.
Ποιο είναι, άραγε, ένα καλό σύστηµα αξιολόγησης; Ποια είναι
τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος αξιολόγησης στο οποίο θα
συµφωνούσαµε; Θέλουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης που δεν
είναι εξαρτηµένο από τον κοµµατισµό που ξέρουµε ότι ανθεί στη
χώρα µας. Θέλουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης κατά το δυνατόν
ανεξάρτητο από την πολιτική ηγεσία. Θέλουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης που δεν είναι τιµωρητικό, αλλά που είναι όσο γίνεται
πιο ποιοτικό. Θέλουµε, δηλαδή, ένα σύστηµα αξιολόγησης που
να βασίζεται σε ποιοτικούς δείκτες και όχι σε ποσοτικούς.
Θέλουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης που είναι διπλό: εσωτε-
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ρικό και εξωτερικό. Θέλουµε δηλαδή ένα σύστηµα που θα αυτοαξιολογείται και θα αξιολογείται και εξωτερικά. Θέλουµε αξιολόγηση που δεν είναι µονοπρόσωπη, έτσι ώστε να µειώσουµε τις
πιθανές, τις ενδεχόµενες αυθαιρεσίες. Θέλουµε αξιολόγηση που
είναι πολυπαραγοντική, δηλαδή λαµβάνει υπ’ όψιν τον κοινωνικό
χαρακτήρα της γνώσης και τον πολιτισµικό και ταξικό περίγυρο
των σχολείων. Θέλουµε, επίσης, ένα σύστηµα που διαρκώς αυτοαξιολογείται, κερδίζει την εµπιστοσύνη των εκπαιδευτικών και
δείχνει στην πράξη ότι είναι τελικά απαραίτητο, για να πάει µπροστά η εκπαίδευση.
Υπάρχει, άραγε, τέτοιο σύστηµα; Έχει κάποιος να µας δείξει
ένα τέτοιο σύστηµα; Δυστυχώς, όχι. Δεν υπάρχει ένα τέλειο σύστηµα αξιολόγησης, ούτε αυτό που προτείνεται είναι ένα τέλειο
σύστηµα αξιολόγησης. Τα συστήµατα της αξιολόγησης αυτοαξιολογούνται και βελτιώνονται τα ίδια, προσαρµοζόµενα στις
εκάστοτε συνθήκες, τις κοινωνικές, τις πολιτισµικές, τις οικονοµικές και άλλες.
Αυτό που εµείς οφείλουµε να κάνουµε ως Βουλή των Ελλήνων
είναι να ενισχύσουµε τα ποιοτικά στοιχεία της αξιολόγησης, την
ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της αρχής που συστήνεται µέσα
από το παρόν σχέδιο νόµου. Οι προτάσεις που έχει καταθέσει η
Δηµοκρατική Αριστερά –πιστεύω ότι αύριο στη συζήτηση επί των
άρθρων θα µπορέσουµε να τις επαναλάβουµε- είναι προτάσεις
που ενισχύουν την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. Συνεχίζεται η διαδικασία.
Δεν έχει αρχίσει ακόµη η ονοµαστική ψηφοφορία.
Συνεχίστε, κυρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ποιοι έχουν να φοβηθούν από το σύστηµα
της αξιολόγησης; Έχει, άραγε, να φοβηθεί ο δάσκαλος που αγαπάει τη δουλειά του; Νοµίζω, όχι. Έχει να φοβηθεί αυτός που
προετοιµάζεται για να κάνει το µάθηµά του; Όχι, βέβαια. Έχει να
φοβηθεί αυτός που δεν κάνει µάθηµα µε ένα παιδί µόνο, αλλά
ενδιαφέρεται και νοιάζεται για όλα τα παιδιά της τάξης του; Ούτε
αυτός έχει να φοβηθεί από το σύστηµα της αξιολόγησης.
Να είµαστε σαφείς µεταξύ µας. Από το σύστηµα της αξιολόγησης και γενικά από την αξιολόγηση, έχουν να φοβηθούν µόνο
οι εκπαιδευτικοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτοί,
ευτυχώς, είναι λίγοι στη χώρα µας. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν
να φοβηθούν και, άρα, έχουν τα περιθώρια να βελτιωθούν µέσα
από την αξιολόγηση.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, αυτός ο κίνδυνος του καλού εκπαιδευτικού που φοβάται την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί στη χώρα µας
επιτελούν ένα πολύ σηµαντικό έργο σε πολύ δύσκολες συνθήκες
και δεν έχουν να φοβηθούν την αξιολόγησή τους.
Σχετικά µε το αν υπάρχουν κίνδυνοι από την αξιολόγηση, σαφώς υπάρχουν. Θα έλεγα ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος που έχουν
οι εκπαιδευτικοί σε εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών µε αξιολόγηση, είναι αυτός ενός κυνηγιού των τυπικών προσόντων, των
ντοσιέ, των προγραµµάτων που γίνονται για λόγους ανταπόκρισης σε ένα ποσοτικό σύστηµα αξιολόγησης.
Άρα, υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτούς τους κινδύνους θα πρέπει να
τους βλέπει η ίδια η αρχή και να βελτιώνεται, έτσι ώστε σταδιακά
να βελτιώνεται και το συνολικό σύστηµα της αξιολόγησης.
Κύριε Υπουργέ, κατάλαβα ότι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έχετε αποδεχθεί τις τροπολογίες µας επί των άρθρων,
δηλαδή -επαναλαµβάνω εδώ- σε ό,τι αφορά τα προσόντα του
προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, θέλαµε προσόντα
που είναι σχετικά µε το έργο, δηλαδή να φύγει το «κατά προτίµηση». Το ίδιο θα θέλαµε και στους εκπαιδευτικούς. Το λέω αυτό
επειδή το σχέδιο που πήραµε στα χέρια µας δεν έχει αυτές τις
βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Επίσης, είναι σηµαντικό για εµάς, η στελέχωση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας του Οργανισµού να γίνεται από εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν ήδη στα σχολεία της χώρας και που
έχουν φυσικά τα αντίστοιχα προσόντα. Δεν είναι καιροί αυτοί για
να δηµιουργούµε έξοδα, πολύ περισσότερο όταν στα σχολεία
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µας υπάρχουν βασικές ανάγκες και βασικές ελλείψεις και όταν
ενδεχοµένως, µε ένα σύστηµα -πιθανά αύριο- έχουµε πλεονάζον
προσωπικό στα σχολεία της χώρας. Άρα, θα πρέπει να δούµε
πώς θα αξιοποιήσουµε το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, για
να µην έχουµε και εκεί ζητήµατα µετακινήσεων κ.λπ..
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τοποθετηθήκαµε αναλυτικά στην
συζήτηση επί της αρχής και στη συζήτηση επί των άρθρων στην
επιτροπή για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και κυρίως τοποθετηθήκαµε αναλυτικά για το ζήτηµα της αξιολόγησης. Αυτό είναι άλλωστε και το πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε την ίδρυση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Αυτή η αρχή είναι ένας ακόµη κρίκος στο θεσµικό πλαίσιο της
αξιολόγησης, αλλά και των συνολικότερων αντιδραστικών αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και µε
την πολιτική της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά και µε την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Έχουν προηγηθεί νόµοι, εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις, τα
νέα σχολικά βιβλία, τα αναλυτικά προγράµµατα, τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα, όλα αυτά δηλαδή που συνθέτουν το συνολικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει και η
συγκεκριµένη αρχή που ιδρύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Βεβαίως και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, όπως στα προηγούµενα,
χρησιµοποιούνται βαρύγδουπες και ελκυστικές εκφράσεις, όπως
η αξιολόγηση και η ποιότητα. Όµως, αυτές οι φράσεις –και ανεξάρτητα από τη διαφωνία µας µε το περιεχόµενό τους, ακόµα
δηλαδή και αν κάποιος αντιµετωπίσει τελείως αφηρηµένα αυτές
τις έννοιες- δεν µπορούν να κρύψουν τη σηµερινή πραγµατικότητα των σχολείων και της εκπαίδευσης, που είναι τραγική για
τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών των λαϊκών οικογενειών.
Τα µορφωτικά δικαιώµατα αυτών των παιδιών χτυπιούνται και
από την ανέχεια των οικογενειών τους –που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στο αυξηµένο κόστος και στα φροντιστήρια, που
έχουν οδηγήσει ακόµα και σε υποσιτισµό µαθητών- χτυπιούνται
όµως και από τις ελλείψεις, τα κενά σε προσωπικό, σε υλικοτεχνικές υποδοµές από το στοίβαγµα στις σχολικές αίθουσες, τις
ελλείψεις στη µεταφορά των µαθητών, τη συρρίκνωση της ειδικής αγωγής.
Ειπώθηκε και στην επιτροπή, ειπώθηκε και σήµερα στη συζήτηση στην Ολοµέλεια από την ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ, ότι
δεν νοείται αντίθεση στην αξιολόγηση και ότι είναι άλλο πράγµα
η κριτική στον τρόπο, µε τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση.
Εµείς θεωρούµε ότι στα πλαίσια της σηµερινής πολιτικής δεν
υπάρχει καλή και κακή αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της σηµερινής
πολιτικής, στο πλαίσιο του σηµερινού συστήµατος –που προσαρµόζει ολοένα και περισσότερο την εκπαίδευση, σε όλες τις βαθµίδες της, στις ανάγκες της αγοράς- όποιος τρόπος αξιολόγησης και αν επιλεγεί, η κατεύθυνση, η φιλοσοφία, η γενική γραµµή
θα είναι αντιδραστική, θα είναι αντιλαϊκή, θα είναι ενάντια στα
λαϊκά µορφωτικά δικαιώµατα.
Είναι πολύ φυσιολογικό µια κοινωνία που στηρίζεται στο κέρδος και την εκµετάλλευση να θέλει να φτιάξει και το ανάλογο
σχολείο, ένα σχολείο ταξικό που προϋποθέτει και την αντίστοιχη
αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών µονάδων και µαθητών.
Άρα, για εµάς δεν υπάρχει ζήτηµα καλής ή κακής αξιολόγησης, αν θα προτάξουµε δηλαδή την εσωτερική ή την εξωτερική
αξιολόγηση ή κάποιο µίγµα. Η ουσία δεν αλλάζει. Η κατεύθυνση
και οι στόχοι παραµένουν οι ίδιοι.
Δεύτερο ζήτηµα. Έγινε αρκετή συζήτηση -αναφέρεται και στην
αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου- για το διεθνές πλαίσιο
αυτών των αλλαγών, το τι ισχύει δηλαδή στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ελλάδα πρέπει να εναρµονιστεί µε τα διεθνώς ισχύοντα και τις δεσµεύσεις που υπάρχουν,
τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ, όµως, η
εµπειρία από αυτές τις αλλαγές είναι πολύ συγκεκριµένη.
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Υπάρχει, για παράδειγµα, η εµπειρία των Ηνωµένων Πολιτειών,
όπου αξιολογείται η εκπαίδευση εδώ και χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν δει και το φως της δηµοσιότητας –τραγελαφικές περιπτώσεις- όπου οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους
µαθητές να αντιγράψουν για να αξιολογηθούν καλύτερα τα σχολεία. Υπάρχει το παράδειγµα της Βρετανίας, όπου η αξιολόγηση
έχει οδηγήσει σε κλείσιµο σχολείων. Υπάρχει το παράδειγµα της
Γερµανίας, όπου ο διαχωρισµός των µαθητών γίνεται από πολύ
µικρή ηλικία. Τα παιδιά δίνουν εξετάσεις από την Ε’ Δηµοτικού
και κατατάσσονται ανάλογα µε την επίδοση σε τύπους σχολείων
και µάλιστα στο τριχοτοµηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας. Υπάρχει το φινλανδικό µοντέλο, το οποίο διαφηµίστηκε
τα προηγούµενα χρόνια και στη χώρα µας και το οποίο κατατάσσεται µάλιστα σε υψηλές θέσεις µε βάση τα διεθνή στάνταρτ. Με
ποια κριτήρια; Με τα κριτήρια που λένε ότι µαθητές πρέπει να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί.
Όµως, υπάρχει τεράστια διαφορά µεταξύ µιας εκπαιδευτικής
διαδικασίας που έχει σαν στόχο ανταγωνιστικούς µαθητές και
µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ως στόχο µορφωµένους
ανθρώπους και αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Μόρφωση είναι η
δηµιουργία ολόπλευρης προσωπικότητας του νέου ανθρώπου.
Είναι η διαµόρφωση αντίληψης γύρω από τους νόµους κίνησης
της φύσης και της κοινωνίας. Μόνο έτσι µπορεί να έχει και ικανότητα αυτός ο άνθρωπος να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην
επιστήµη, στην τεχνολογία, στην κοινωνία ανεξάρτητα από ποιο
επάγγελµα τελικά θα ακολουθήσει.
Ανταγωνιστικότητα στην εκπαίδευση σηµαίνει άλλο πράγµα.
Σηµαίνει απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων, κάποιων ληξιπρόθεσµων γνώσεων. Σηµαίνει δηµιουργία του αυριανού εργαζόµενου,
που στο πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς, θα καταρτίζεται, θα
επανακαταρτίζεται ως αναλώσιµος και ευέλικτος εργαζόµενος,
προκειµένου να αλλάξει πέντε και έξι φορές επάγγελµα ή χώρο
δουλειάς κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
Αυτό είναι το µέλλον που προετοιµάζεται σήµερα µέσα από
την εκπαίδευση για την πλειοψηφία των παιδιών της φτωχολογιάς, για την πλειοψηφία των παιδιών των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Βεβαίως, θα υπάρχουν και τα σχολεία ελίτ, γιατί το
σύστηµα, αυτή η οικονοµία, έχει ανάγκη και αυτούς που θα την
υπηρετήσουν και αυτούς που θα τη διοικήσουν.
Συνεπώς, µιλάµε για µία πορεία προδιαγεγραµµένη και ο στόχος της αξιολόγησης είναι να επιταχυνθεί η υλοποίηση µια σειράς αναδιαρθρώσεων –που στη χώρα µας είχαν καθυστερήσει
σε σχέση µε άλλες χώρες- όπως επίσης και η προσαρµογή του
εκπαιδευτικού, της σχολικής κοινότητας στους στόχους που
υπηρετούν αυτές οι αναδιαρθρώσεις.
Είναι η οργάνωση και η στελέχωση του σχολείου σαν διοικητική µονάδα, που διαµορφώνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αναζητά πόρους και αξιολογείται από την αγορά και όχι από τις
ανάγκες της κοινωνίας και βεβαίως, µεταφέρει το κόστος και την
ευθύνη της µόρφωσης στις πλάτες της οικογένειας, τη στιγµή
µάλιστα που λαϊκό εισόδηµα τσακίζεται, ανοίγοντας µε αυτόν τον
τρόπο τον δρόµο για την κατηγοριοποίηση, τη διαφοροποίηση
σχολικών µονάδων και µαθητών.
Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στο ότι δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση µε βάση την αξιολόγηση όσον αφορά την κρατική
χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, όσον αφορά τη λειψή σηµερινή κρατική χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης. Το είπαµε στην
επιτροπή και το επαναλαµβάνουµε και τώρα ότι εµείς αµφισβητούµε αυτήν τη δέσµευση του Υπουργείου. Όµως, ακόµα και αν
δεχτούµε τη συγκεκριµένη δέσµευση, θα υπάρχει στην πράξη
κατηγοριοποίηση, θα υπάρχει στην πράξη διαφοροποίηση µεταξύ ενός σχολείου, µιας σχολικής µονάδας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσελκύει και να αντλεί πόρους από πηγές -είτε
αυτό λέγεται επιχείρηση είτε λέγεται οικογένεια- σε σύγκριση µε
ένα άλλο σχολείο που δεν θα µπορεί να το κάνει.
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, συγκεκριµένα. Στις 8 Μαρτίου του 2013
δόθηκε στη δηµοσιότητα η υπουργική απόφαση για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας, µε την οποία προβλέπεται ότι
το κάθε σχολείο θα καταρτίζει πρόγραµµα δράσης τον Σεπτέµβρη και στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης.
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Όµως, ποιοι είναι οι δείκτες που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
αξιολόγησης του σχολείου; Όσον αφορά αυτό το ερώτηµα, χαρακτηριστικά είναι τα ερωτήµατα που είχε θέσει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας για τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της
σχολικής µονάδας. Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα ερωτήµατα. Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι συµβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων; Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί
πόροι επιτρέπουν τη συµµετοχή του σχολείου σε προγράµµατα
δράσης σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο; Ο δήµος ή η κοινότητα ενισχύει οικονοµικά το σχολείο; Το σχολείο αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις µε φορείς της τοπικής κοινωνίας; Αυτά είναι τα κριτήρια και οι δείκτες µε βάση τους οποίους
θα γίνεται η αξιολόγηση της σχολικής µονάδας. Άρα, λοιπόν, και
µε βάση τα παραπάνω είναι νοµοτελειακό και αντικειµενικό ότι
θα υπάρχει διαφοροποίηση, θα υπάρχει διάσπαση του ενιαίου
χαρακτήρα της εκπαίδευσης ακόµα και αν-πράγµα το οποίο δεν
πιστεύουµε- υπάρχει ισοτιµία όσον αφορά την κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης.
Και έρχοµαι τώρα στο τρίτο ζήτηµα, το οποίο κατά τη γνώµη
µας είναι πολύ σοβαρό.
Σε πάρα πολλά κείµενα, αλλά και στο παρόν σχέδιο νόµου
υπάρχει αναφορά στα µαθησιακά αποτελέσµατα ως ένα από τα
γενικά κριτήρια αξιολόγησης. Τι σηµαίνει αυτό; Τι σηµαίνει ο
όρος «µαθησιακά αποτελέσµατα»; Είναι διαφορετικό πράγµα να
καταγράφεις τα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού έργου, προκειµένου να πάρεις µέτρα διευκόλυνσης και στήριξης των µαθητών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και είναι πιο πίσω. Άλλωστε,
αυτό πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Όµως, εδώ η συγκεκριµένη αναφορά στα µαθησιακά αποτελέσµατα ως ένα από τα
γενικά κριτήρια της αξιολόγησης δεν έχει αυτό το στόχο, αλλά
έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση των
σχολείων, τον ταξικό διαχωρισµό των σχολικών µονάδων και των
µαθητών από την πιο µικρή ηλικία.
Επί της ουσίας, λοιπόν, στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς
και ενοχοποιώντας τη σχολική µονάδα γύρω από αυτό το ζήτηµα,
κρύβονται οι κοινωνικές ανισότητες, οι ταξικές διαφορές, η διαφορετική αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι διάφοροι µαθητές.
Δεν είναι το ίδιο ένας µαθητής ο οποίος στο σπίτι του είναι µέσα
στα βιβλία και ένας µαθητής ο οποίος είναι υποσιτισµένος. Δεν
είναι το ίδιο ένας µαθητής ο οποίος προετοιµάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις µε φροντιστήρια µε έναν µαθητή που από
τα δεκαπέντε του χρόνια αναζητά ένα µεροκάµατο για να στηρίξει την οικογένειά του. Και αυτό δεν αποτελεί ατοµική ευθύνη
του εκπαιδευτικού, χωρίς βέβαια να υποτιµάµε και την υπαρκτή
ατοµική ευθύνη του εκπαιδευτικού.
Άλλωστε και σήµερα µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο γίνεται
αποτίµηση του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου. Σήµερα
υπάρχει συγκεκριµένη γνώµη από ένα γονιό ή από ένα µαθητή έστω και µε στρεβλά κριτήρια- για κάποιον εκπαιδευτικό. Όµως,
δεν είναι επιλογή του εκπαιδευτικού τα σχολικά βιβλία. Δεν καθορίζει ο εκπαιδευτικός τι διδάσκεται µέσα στα πανεπιστήµια και
στα σχολεία. Δεν είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού η διαφορετική,
η άνιση αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι µαθητές.
Και έρχοµαι τώρα στο τέταρτο ζήτηµα. Η αξιολόγηση συνδέεται µε την υπονόµευση του δικαιώµατος στη µόνιµη και σταθερή
δουλειά. Μάλιστα, εµείς λέµε ξεκάθαρα ότι η αξιολόγηση συνδέεται και µε τις απολύσεις, κάτι που δεν λέµε τυχαία, αφού
υπάρχουν τα κείµενα του Υπουργείου και το σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει η
πρόβλεψη ότι όσοι χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε πάνω από ένα
κριτήριο ανά κατηγορία, εγγράφονται στον πίνακα των µη προακτέων, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν παίρνουν προαγωγή, άρα
και οποιαδήποτε αύξηση για τα επόµενα δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, υπάρχει και ο νέος Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας που
προβλέπει ότι ο δηµόσιος υπάλληλος -άρα και ο εκπαιδευτικόςπου θα αξιολογηθεί αρνητικά δύο φορές, θα απολυθεί. Άρα κατά
τη γνώµη µας, η υπόθεση της αξιολόγησης στοχεύει και συνδέεται και µε απολύσεις εκπαιδευτικών, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Μ’ αυτήν την έννοια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαφωνούµε
ριζικά µ’ αυτήν την πολιτική, διαφωνούµε µε το σχέδιο νόµου.
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Δεν µπαίνουµε σε τεχνικές λεπτοµέρειες και σε επιµέρους ζητήµατα για τα όργανα που συστήνονται και για τις αρµοδιότητές
τους, αλλά έχουµε συνολική αντίθεση και µε την αξιολόγηση και
µε τους στόχους που αυτή υπηρετεί. Και αυτή η αντίθεσή µας
συνοδεύεται µε την πάλη για αποκλειστικά ενιαία δηµόσια και
δωρεάν εκπαίδευση, µε την πάλη για ριζικές αλλαγές σε επίπεδο
οικονοµίας και πολιτικής που θα δηµιουργούν τους όρους για
την ικανοποίηση των σύγχρονων µορφωτικών λαϊκών αναγκών
και θα καθιστούν τον εκπαιδευτικό πραγµατικό δάσκαλο των παιδιών του λαού.
Στις σηµερινές συνθήκες φιλολαϊκά µπορεί να κριθεί µόνο ο
εκπαιδευτικός που λειτουργεί κόντρα στο αντιδραστικό περιεχόµενο των βιβλίων, ο εκπαιδευτικός που γίνεται θετικό παράδειγµα
για τα παιδιά και τους γονείς, ο εκπαιδευτικός που στέκεται δίπλα στους αγώνες και τα προβλήµατά τους και όχι απέναντί τους
ή κλεισµένος στον κόσµο του. Και εδώ είναι εξαιρετικά επίκαιρο
αυτό που είχε πει ο Γληνός ότι ο σωστός εκπαιδευτικός «βλέπει
στις ψυχές τη δυνατότητα µιας καλύτερης ανθρωπότητας και
θέτει ολόκληρο τον εαυτό του υπηρέτη της δηµιουργίας της». Μ’
αυτές τις σκέψεις καταψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν σχέδιο
νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει τώρα ο τελευταίος οµιλητής κ. Ταλιαδούρος για
επτά λεπτά και αµέσως µετά θα διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Ταλιαδούρο, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στη χώρα µας ποτέ δεν ίσχυσε ούτε εφαρµόστηκε παρά µόνο
αποσπασµατικά ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών
στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Δυστυχώς, µείναµε πίσω από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια έγινε στην ανώτατη εκπαίδευση µε την εισαγωγή του ν. 3374/2005, µε τον οποίο θεσπίστηκε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση της πατρίδας µας, η οποία έχει ως
αποστολή την υποστήριξη των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ στην
πραγµατοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου τους,
στην εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, στην προαγωγή
της έρευνας σε συναφή ζητήµατα και την ενηµέρωση της πολιτείας και των ιδρυµάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και
τάσεις στον τοµέα αυτό. Αυτός ο νόµος εφαρµόζεται µε απόλυτη
επιτυχία τα τελευταία οκτώ χρόνια και έχει βοηθήσει τόσο τα πανεπιστήµια όσο και τα ΤΕΙ να βελτιώσουν ποιοτικά τη θέση τους.
Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να διασφαλιστεί και να εφαρµοστεί και
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ένα αδιάβλητο αξιολογικό σύστηµα µέσα από τον αντικειµενικό έλεγχο
των διαδικασιών. Αυτό θα επιτρέψει από τη µία πλευρά να αναπτυχθεί µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της πολιτείας και της
εκπαιδευτικής κοινότητας µε ανάληψη της ευθύνης και των δύο
πλευρών στο βαθµό που αναλογεί στην κάθε πλευρά, ενώ θα διαµορφωθεί και µία κουλτούρα αξιολόγησης στα σχολεία η οποία
θα στηρίζεται στη συνεργασία και στη συµµετοχή µεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και των
ίσων ευκαιριών σε όλους, ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και
ανάµεσα στους µαθητές.
Με αφετηρία τις παραπάνω σκέψεις είναι σαφές ότι η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε εργαλείο τιµωρίας των εκπαιδευτικών ούτε εργαλείο µισθολογικής υποβάθµισής τους, αλλά
αποτίµησης του τι προσφέρουµε, του τι µπορούµε να προσφέρουµε, πώς µπορούµε αυτό να το προσφέρουµε καλύτερα. Όλοι
και όλα πρέπει να αξιολογούνται στην εκπαίδευση και πρώτα απ’
όλα η ίδια η πολιτεία και οι εκπαιδευτικοί της φορείς µέχρι την
τελευταία σχολική µονάδα, µε µοναδικό γνώµονα την ποιοτική
αναβάθµιση του σχολείου, την ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να φοβάται
την αξιολόγηση, πολύ περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, η πλειοψηφία των οποίων δίνουν ένα µεγάλο αγώνα µέσα στα σχολεία, καταξιώνονται καθηµερινά, λογοδοτούν καθηµερινά στα παιδιά,
στους γονείς και µέσα στην κοινωνία, στην οποία βρίσκονται.
Βασικός, λοιπόν, πυλώνας του σχετικού εγχειρήµατος που έρχεται σήµερα προς ψήφιση, είναι αρχικά η αυτοαξιολόγηση της
σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού, µια µορφή εσωτερικής
αξιολόγησης, η αποτίµηση δηλαδή των ίδιων των καθηγητών και
των δασκάλων για το έργο που επιτελείται στη σχολική µονάδα.
Οι ίδιοι θα κάνουν αυτήν την αυτοαξιολόγηση.
Με το παρόν σχέδιο νόµου τίθενται οι βάσεις για να διασφαλιστεί ένα αδιάβλητο αξιολογικό σύστηµα στο χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παρέχονται οι εγγυήσεις ότι η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας κατά την εκτέλεση του
έργου της αξιολόγησης δεν θα επηρεάζεται από λειτουργικές,
προσωπικές, κοµµατικές ή διοικητικές εξαρτήσεις. Θα παρέχει
σε όλους τους κρινόµενους αλλά και σε αυτούς που θα κληθούν
να κρίνουν ασφάλεια δικαίου και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.
Η διοικητική της αυτοτέλεια κατοχυρώνεται, είναι ανεξάρτητη
από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι µια Αρχή που εποπτεύεται ως
προς τη νοµιµότητά της µόνο από τον Υπουργό Παιδείας. Λειτουργεί ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρός της ορίζεται µετά από γνώµη
της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής. Η διαφάνεια αποτελεί το
βασικό κανόνα της λειτουργίας της αρχής.
Θα ήθελα πριν κλείσω να κάνω τρεις παρατηρήσεις, κύριε
Υπουργέ. Προκειµένου να µην δηµιουργείται ανησυχία και αίσθηµα επιφυλακτικότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα
έλεγα να επανεξεταστεί η πρόβλεψη του εδαφίου β’ της παραγράφου 6 ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή της αρχής
µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει εντάσεις, ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί µπορούν να εποπτεύουν τη δηµόσια εκπαίδευση.
Δεύτερη παρατήρηση. Στα εδάφια γγ’ και δδ’ της παραγράφου 4, που προβλέπεται ότι στο συµβούλιο της αρχής θα µπορούν να συµµετέχουν εκπαιδευτικοί µε βαθµό Γ’, αυτό ίσως θα
πρέπει να το ξαναδείτε. Διότι πώς εκπαιδευτικοί µε βαθµό Γ’ θα
κρίνουν ανώτερους βαθµολογικά εκπαιδευτικούς;
Τρίτον, ενόψει και της τροπολογίας που κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση, την οποία κατέθεσε το Υπουργείο για τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των τµηµάτων των ΑΕΙ, όπου δίνεται η
δυνατότητα στις κατευθύνσεις οι φοιτητές να δηλώνουν υποψηφιότητα, να συµµετέχουν, για να µπορούν να πηγαίνουν –που
είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η τροπολογία- θα ήθελα να
εξετάσετε τα τµήµατα που θα αποφασιστεί ότι πρέπει να καταργηθούν να δοθεί µια µεταβατική περίοδος, για να µπορέσουν οι
φοιτητές που φοιτούν, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο
ίδρυµα το οποίο έχουν επιλέξει. Αυτό ιδιαίτερα σήµερα, σε µια
δύσκολη οικονοµική συγκυρία, νοµίζω ότι είναι κοινωνικά δίκαιο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι για να υπάρξει ένα
σοβαρό σύστηµα αξιολόγησης χρειάζεται πάνω απ’ όλα η θεσµική θωράκισή του και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και
το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, το οποίο στηρίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
Επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων
και άλλες διατάξεις» έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής ΑριστεράςΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Διακάκη Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Δριτσέλη Παναγιώτα. Παρούσα.
Ο κ. Κοντονής Σταύρος. Παρών.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Ζερδέλης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Τατσόπουλος Πέτρος. Παρών.
Η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία. Παρούσα.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Η κ. Βαµβακά Ευγενία. Παρούσα.
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα. Παρούσα.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Ζαχαριάς Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Μαντάς Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Τσουκαλάς Δηµήτριος. Παρών.
Συνεπώς, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστε-
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ράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, κάτι θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στο άρθρο 32 διαγράφεται µόνο η παράγραφος 4, προκειµένου να κατατεθεί και πάλι, ώστε να αρθούν οι όποιες
επιφυλάξεις διατυπώθηκαν στην Ολοµέλεια ως προς το γενικό
χαρακτήρα της ρύθµισης για το κοινό χωροταξικό πλαίσιο ιδιωτικών ακινήτων και κινητών το ΤΑΙΠΕΔ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι όλο δηλαδή. Μόνο
η παράγραφος β’. Η παράγραφος α’ παραµένει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η παράγραφος 4 διαγράφεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ να κατατεθεί
για τα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό o Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς διακόπτουµε
τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο 32 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 32 του νοµοσχεδίου λέγουν
«ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Ηρώ Διώτη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
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Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί του άρθρου 32 του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα
ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Η κ. Μακρή Ραχήλ, ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ, ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος, ο κ. Ντάβρης Γεώργιος και ο κ. Παπαδηµούλης
Δηµήτριος, µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία
και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Επίσης, ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, ο κ. Σαλτούρος Δηµήτρης, ο κ. Δήµας Χρίστος, ο κ. Τσιάρας Κωνσταντίνος, η κ. Αυγερινοπούλου Διονυσία, ο κ. Τζαβάρας Κωνσταντίνος, ο κ. Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος, ο κ. Μηταράκης Νότης, η κ. Κεφαλογιάννη Όλγα και ο κ. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης απουσιάζουν και
µε επιστολή µας γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν
«ΝΑΙ».
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ να αρχίσει η
ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
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(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ- ΔΙΑΛΟΓΗ)
Επίσης, οι συνάδελφοι κ.κ. Μανώλης Γλέζος, Αθανάσιος Πετράκος, Στάθης Παναγούλης και Γιάννης Δραγασάκης έχουν
στείλει επιστολές µε τις οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων και η
εξαγωγή του αποτελέσµατος επανερχόµαστε στη συζήτηση του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Αµανατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έρθει κάποιος από την Κυβέρνηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έχει δίκιο ο συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μπορούµε να περιµένουµε για λίγο. Άλλωστε εδώ είναι. Βγήκε έξω για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Αµανατίδη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Καλώς. Ελπίζω να έρθει αργότερα
ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλες οι τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί µέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η
αξιολόγηση είναι το πιο σηµαντικό πράγµα στην εκπαίδευση.
Μου θύµισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001,
µετά από επίσκεψη σε ένα δηµοτικό σχολείο, ο οποίος είπε επακριβώς: «Η αξιολόγηση είναι το πιο σηµαντικό πράγµα στην εκπαίδευση. Ουσιαστικά αυτή µόνο µας λέει ποιο παιδί µαθαίνει και
ποιο όχι».
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Εµείς δεν το είπαµε αυτό, πάντως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, λένε ότι είναι
κυρίαρχος ο ρόλος της αξιολόγησης, το πιο σηµαντικό πράγµα
στην εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το έργο της αξιολόγησης δεν το
βλέπουµε αυτήν τη στιγµή στη Βουλή, γιατί το µόνο που βλέπουµε είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο φέρνει το πρώτο της κοµµάτι, που είναι για την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για να συµπληρωθεί το όλο έργο θα έπρεπε να έχει υπ’
όψιν της η Βουλή και τις προθέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά
το προεδρικό διάταγµα για τις ειδικές διατάξεις που αφορούν
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.
Θα προσπαθήσω να δώσω εικόνες και από τη συνολική εικόνα
που έχω κι εγώ για το έργο της αξιολόγησης που προωθεί η Κυβέρνηση.
Κατά τη γνώµη µου, ο στόχος που έχει το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου είναι ότι θέλει να απενοχοποιήσει τη µνηµονιακή πολιτική.
Περίµενα ότι αυτή η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας θα µπορούσε να µας διασφαλίσει ότι δεν θα γίνονται συγχωνεύσεις,
υποχρεωτικές µετακινήσεις εκπαιδευτικών, ότι δεν θα υπάρχουν
ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που θα τρέχουν από σχολείο σε σχολείο, ότι δεν θα είναι η χρηµατοδότηση στο 2,15%, ότι θα υπάρχουν βιβλιοθήκες, ότι η ενισχυτική διδασκαλία θα αρχίζει από την
αρχή της σχολικής χρονιάς και µάλιστα όχι µόνο στο λύκειο ή
στο γυµνάσιο, αλλά εκεί όπου ουσιαστικά πονάει η εκπαίδευση
και όπου πρέπει να δοθεί έµφαση, δηλαδή στα εννέα πρώτα χρόνια, από το δηµοτικό και µάλιστα από τον πρώτο µήνα και ότι θα
γίνουν, επιτέλους, οι διορισµοί στην Ειδική Αγωγή.
Περίµενα ότι όλα αυτά θα τα διασφαλίζει ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο θα βάζει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε να γίνει
το αυτονόητο επιτέλους στην πατρίδα µας. Ποιο είναι το αυτονόητο; Να λειτουργούν τα σχολεία από την αρχή της σχολικής
χρονιάς.
Το δικαίωµα της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης δεν µπορεί να συνεχίζει να καταστρέφεται επί τόσα χρόνια. Είµαι είκοσι
επτά χρόνια εκπαιδευτικός, από οικογένεια εκπαιδευτικών, µε
αδέλφια εκπαιδευτικούς και βέβαια δεν περίµενα από ένα νοµοσχέδιο, µε µία εξωτερική αρχή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου, ότι θα διασφαλιστεί η ποιότητα.
Άρα, ο πρώτος στόχος είναι η απενοχοποίηση της µνηµονιακής πολιτικής και η διαρκής ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών.
Ο δεύτερος στόχος είναι η κατηγοριοποίηση των σχολικών µονάδων. Άλλωστε αυτό θα είναι το αποτέλεσµα της ανάρτησης και
της γνωστοποίησης της θετικής, θετικής υπό όρους ή αρνητικής
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι τιµωρητική γιατί προβλέπει περικοπές µισθών, αφού έχει εντάξει µέχρι τώρα, φτωχοποιώντας
τους εκπαιδευτικούς, στο ενιαίο µισθολόγιο και επειδή υπάρχει
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βέβαια η ποσόστωση. Ας πούµε ότι σε µία αξιολόγηση βγαίνουν
όλοι µε «άριστα». Δεν θα περάσουν όλοι από τον έναν βαθµό
στον άλλον. Θα περάσει το 50%, το 70%, το 15% στο τέλος. Άρα,
η αξιολόγηση είναι τιµωρητική και βέβαια θα καταλήγει και σε
απολύσεις.
Προχθές, την Κυριακή, υπήρξαν δηµοσιεύµατα στον Τύπο που
ανέφεραν ακριβώς -δεν ξέρω πώς έγινε η διαρροή και αν θέλετε,
κύριε Υπουργέ, µπορείτε να το διαψεύσετε- ότι µέχρι τέλος
Μαΐου θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικές µονάδες, πέρα από τα
άλλα Υπουργεία, και ότι προβλέπεται µε αυτόν τον τρόπο να απολυθούν επτά χιλιάδες εξακόσιοι είκοσι επτά -µου έκανε εντύπωση
και η ακρίβεια της µονάδας- εκπαιδευτικοί. Θα ήθελα να µας
πείτε κάτι -αν ξέρετε- γι’ αυτό.
Και βέβαια θα γίνει χειραγώγηση, γιατί η αξιολόγηση είναι µονοπρόσωπη. Αρχικά, µας είπαν ότι η αξιολόγηση δεν είναι µονοπρόσωπη, είναι διπρόσωπη: είναι ο διευθυντής και ο σχολικός
σύµβουλος. Μα, ο διευθυντής αξιολογεί αποκλειστικά ένα κοµµάτι, το διοικητικό έργο, και ο σύµβουλος κάτι άλλο, διαφορετικό. Δεν υπάρχει µία συνεργασία όπου να υπάρχει µία διαβούλευση και µε τον Σύλλογο Διδασκόντων, έτσι ώστε να καταλήξουν κάπου. Άρα, η αξιολόγηση είναι µονοπρόσωπη.
Πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό συµβόλαιο. Η εµπιστοσύνη και η ευθύνη πρέπει να είναι τα κυρίαρχα στοιχεία µιας µεθόδου αξιολόγησης, οποιασδήποτε αξιολόγησης και αυτό δεν
τηρείται. Όταν δεν έχετε τη σύµφωνη γνώµη γονέων και εκπαιδευτικών είναι αδύνατον να εφαρµοστεί οποιαδήποτε αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Τόσο οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες
-ΟΛΜΕ, ΔΟΕ- όσο και οι Συνοµοσπονδίες των γονέων είναι αντίθετες.
Από την άλλη µεριά, κύριε Υπουργέ, είµαστε αντίθετοι και στη
φιλοσοφία. Για εµάς µία αξιολόγηση προϋποθέτει ένα τελείως
διαφορετικό γενικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής. Προϋποθέτει ένα δηµοκρατικό πλαίσιο στον αντίποδα του νεοφιλελευθερισµού και φυσικά στον αντίποδα αυτής της µνηµονιακής πολιτικής. Υπάρχουν προϋποθέσεις όπως η χρηµατοδότηση. Με 2,15%
χρηµατοδότηση και µιλάτε για αξιολόγηση της εκπαίδευσης; Ο
ελληνικός λαός το έχει αξιολογήσει αυτό.
Όσον αφορά τις ασφαλείς και αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις, ξέρετε πόσων ειδών εργασιακές σχέσεις υπάρχουν στα
σχολεία; Πώς θα τις αξιολογήσετε; Το ίδιο αξιολογούνται όλοι;
Ο άλλος είναι ωροµίσθιος, ο άλλος είναι αναπληρωτής, ο άλλος
είναι ΕΣΠΑ πλήρους απασχόλησης, ο άλλος είναι ΕΣΠΑ µερικής
απασχόλησης. Όλα αυτά προϋποθέτουν ενιαία αξιολόγηση; Γίνεται αυτό;
Πρέπει να αποσυνδεθεί η σχολική επίδοση των µαθητών από
τις κρίσεις, την προαγωγή και το εργασιακό και µισθολογικό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Πρέπει να αναγνωριστεί ο κοινωνικός
ταξικός παράγοντας, καθοριστικός λιγότερο ή περισσότερο για
την πρόσκτηση της σχολικής γνώσης. Πρέπει βέβαια να υπάρχει
ένα δηµοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών µονάδων, η
ελεύθερη συναίνεση και η εθελοντική συµµετοχή των µελών της
σχολικής κοινότητας και η δυνατότητα διαµόρφωσης εργαλείων
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτό το νοµοσχέδιο και τη θεσµοθέτηση
της ΑΔΙΠΠΔΕ κάνετε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
να είναι ο κυριότερος µοχλός διαµόρφωσης της εσωτερικής
ζωής του σχολείου. Αυτό το σύστηµα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή του σχολείου, στις µαθητικές δραστηριότητες και
στον τρόπο εργασίας του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί πολύ
φοβάµαι ότι θα µετατραπούν σε συµβολαιογράφους επιδόσεων,
σε κυνηγούς χαρτιών -το paper disease- και οι µαθητές θα διαβάζουν µόνο ό,τι είναι χρήσιµο για τις εξετάσεις. Και βέβαια µε
ένα τέτοιο σύστηµα αξιολόγησης, το ερώτηµα «γιατί να διδάσκεται αυτή η γνώση» υποσκελίζεται από το ερώτηµα «πώς θα διδάξουµε τη δεδοµένη γνώση καλύτερα».
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω -αν και είχα αρκετά να πω- µε
την πρόταση µιας εκπαιδευτικού, η οποία δηµοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και µε εκφράζει πλήρως. «Αυτό που χρειάζεται επειγόντως η παιδεία µας είναι η στήριξη του εκπαιδευτικού κι όχι η
πίεση, η απαξίωση και η τιµωρία του. Να µας αφήσουν να αφοσιωθούµε στο έργο µας, να αγκαλιάσουµε και να στηρίξουµε
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τους µαθητές µας και να τους προσφέρουµε όλα αυτά που τόσο
απεγνωσµένα έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες µέρες, να νιώσουµε την κοινωνία στο πλευρό µας, όχι απέναντί µας. Ελεύθερους εκπαιδευτικούς χρειαζόµαστε, που µε το κεφάλι ψηλά θα
σταθούν δίπλα στα παιδιά µας και θα τα διδάξουν τη γνώση και
την αξιοπρέπεια. Εκπαιδευτικούς που θα κρίνονται µε διαδικασίες που δεν θα στηρίζονται στο φόβο ή το χρήµα που µπαίνει ή
βγαίνει από την τσέπη τους. Διαδικασίες που θα τους οπλίσουν
µε αξιοπρέπεια και δύναµη. Διαδικασίες που θα συνδέονται µε
τη διαρκή και σωστή επιµόρφωσή τους αντί για τη συλλογή βεβαιώσεων στην οποία επιδίδονται τα τελευταία χρόνια. Διαδικασίες που θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες των σχολείων και των µαθητών τους. Διαδικασίες που καµµία σχέση δεν πρέπει να έχουν µε τις επιδόσεις των µαθητών σε
συνεχείς εξετάσεις και µάλιστα εθνικού επιπέδου -όπως θα πάειγια να είναι µετρήσιµα τα αποτελέσµατα, εξετάσεις που πνίγουν
κάθε ενδιαφέρον κι αγάπη για τη γνώση και στραγγαλίζουν τη
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δυνατότητα των εκπαιδευτικών να την εµφυσήσουν και που θα
τους οδηγήσουν να «προετοιµάζουν» ψυχρά τους µαθητές τους
για τα συνεχή τεστ ώστε να µην αξιολογούνται αρνητικά. Πώς να
αξιολογήσεις το λογισµό και το όνειρο; Πώς να αξιολογήσεις τη
σχέση µαθητή-εκπαιδευτικού και να την ποσοτικοποιήσεις;»
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 32 ψήφισαν συνολικά 262 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 93 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των
άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002
Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια του Α.Κ.Ε.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι
(20) έτη».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Α.Κ.Ε.Σ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συµµετοχή στο
κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη
χώρα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Α.Κ.Ε.Σ. µπορεί:
α. Να συµµετέχει, κατά την ίδρυση ή µεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε κινητές αξίες που δεν είναι εισηγµένες
σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε
τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωµα
απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών.
β. Να συµµετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε κινητές αξίες
ήδη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε
Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωµα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συµµετοχής,
το ποσοστό του Α.Κ.Ε.Σ. θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του
µετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων. Το ελάχιστο
αυτό όριο του 15% δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που το
Α.Κ.Ε.Σ. συµµετείχε ήδη στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών
προ της εισαγωγής τους σε οργανωµένη αγορά ή έναρξης διαπραγµάτευσής τους σε Π.Μ.Δ..
γ. Να επενδύει σε κάθε είδους οµολογίες επιχειρήσεων µε την
επιφύλαξη του ορίου της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για εισηγµένες οµολογίες ή µετατρέψιµες οµολογίες εισηγµένων εταιρειών.
δ. Να τοποθετεί τα διαθέσιµά του σε καταθέσεις και σε µέσα
χρηµαταγοράς.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 οι λέξεις «του ν. 2396/1996» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του ν.
3606/2007» και προστίθενται οι λέξεις «και εταιρία διαχείρισης

ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (A’ 250)».
4. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου
10 δεν ισχύουν εφόσον η επένδυση εγκριθεί από το εκατό τοις
εκατό (100%) των λοιπών µεριδιούχων και υπό την προϋπόθεση
ότι η επένδυση σε εκδότες των περιπτώσεων α’ και β’ δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 30% του συνόλου του ενεργητικού του
Α.Κ.Ε.Σ.. Η δυνατότητα αυτή, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία
της έγκρισης πρέπει να ορίζονται στη σύµβαση σύστασης και
διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ..»
5. Προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:
«7α. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά της
παρ.10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή η ένταξη προς διαπραγµάτευση σε Π.Μ.Δ. της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007
µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. ή µεριδίων/µετοχών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της οργανωµένης αγοράς ή του Π.Μ.Δ., αντιστοίχως.
Τα ως άνω µερίδια Α.Κ.Ε.Σ. ή αλλοδαπά µερίδια/µετοχές κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών καταχωρούνται στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009.
Για τα Α.Κ.Ε.Σ. που εισάγουν ή εντάσσουν προς διαπραγµάτευση µερίδιά τους σε οργανωµένη αγορά ή Π.Μ.Δ. που λειτουργεί στην Ελλάδα, αρµόδια αρχή για την εποπτεία της τήρησης
των υποχρεώσεών τους και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται
κατ’εξουσιοδότησή του, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για
τα ανωτέρω Α.Κ.Ε.Σ. ισχύουν τα εξής:
α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7:
αα) Η συµµετοχή στο Α.Κ.Ε.Σ. αποδεικνύεται µε την καταχώρηση των µεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του,
ββ) δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισµοί, µε τη σύµβαση
σύστασης και διαχείρισης, στη µεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά στη διάθεση των δικαιωµάτων επί µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. και
γγ) η µεταβίβαση µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ή ενταγµένων προς διαπραγµάτευση σε Π.Μ.Δ.
ισχύει έναντι πάντων µε την καταχώρησή της στο Σ.Α.Τ.. Το τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 21 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για
τα εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµα σε
Π.Μ.Δ. µερίδια Α.Κ.Ε.Σ..
β) Η σύσταση ενεχύρου επί των εισηγµένων µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ.
ισχύει έναντι πάντων µε την καταχώρησή της στο Σ.Α.Τ., η δε ικανοποίηση του δικαιώµατος του ενεχυρούχου δανειστή εκ των µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. που είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά ή
διαπραγµατεύονται σε Π.Μ.Δ., γίνεται σύµφωνα µε τη διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3301/2004 (Α’ 263), τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 3632/1928, καθώς και τις εν γένει διατάξεις
για την αναγκαστική εκτέλεση επί µετοχών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά.
γ) Η εισαγωγή ή ένταξη προς διαπραγµάτευση µεριδίων
Α.Κ.Ε.Σ. προϋποθέτει την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του
ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. στον θεµατοφύλακα.
δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8, από
την κατάθεση της αίτησης εισαγωγής ή ένταξης προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή Π.Μ.Δ. αντιστοίχως, αίρεται το
όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την ελάχιστη αξία συµµετοχής κάθε µεριδιούχου.
ε) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 17, η ετήσια έκθεση για τα Α.Κ.Ε.Σ. δεν περιλαµβάνει τις µεταβολές στην
ταυτότητα των µεριδιούχων.
στ) Για την εφαρµογή κάθε ειδικής διάταξης που προβλέπει
τις επιτρεπόµενες επενδύσεις από ορισµένα πρόσωπα υπαγόµενα σε ειδικό καθεστώς, τα µερίδια των Α.Κ.Ε.Σ. που εισάγονται
ή εντάσσονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή
σε Π.Μ.Δ., αντιστοίχως, νοούνται ως κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3371/2005.»
6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Τα στοιχεία του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. είτε είναι εισηγηµένα σε χρηµατιστήριο είτε όχι αποτιµώνται από τη διαχειρί-
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στρια εταιρία, σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.»
7. Στην παράγραφος 19 του άρθρου 7 διαγράφεται η λέξη
«ετησίως».
8. Στο άρθρο 7 προστίθενται παράγραφοι 25 και 26 ως εξής:
«25. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να
καθορίζονται και να εξειδικεύονται θέµατα όπως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές των εισηγµένων
Α.Κ.Ε.Σ. και των αντίστοιχων αλλοδαπών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών που διαθέτουν µερίδια/µετοχές στην Ελλάδα,
το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής των µεριδίων, οι υποχρεώσεις διαφάνειας και ενηµέρωσης για τα εισηγµένα µερίδια, οι υποχρεώσεις των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που
σχετίζονται µε Α.Κ.Ε.Σ., η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα που
αφορά την εξαγορά των εισηγµένων µεριδίων σε περίπτωση διαγραφής τους από την οργανωµένη αγορά ή τον Π.Μ.Δ. αντιστοίχως, τυχόν αποκλίσεις µεταξύ χρηµατιστηριακής και καθαρής
τιµής µεριδίων και τυχόν επιβολή περιορισµών ως προς τη µόχλευση των ελληνικών Α.Κ.Ε.Σ., τα ειδικότερα στοιχεία που περιέχονται στις καταχωρήσεις εισηγµένων µεριδίων στο Σ.Α.Τ.,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα ανωτέρω.
26. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των παραγράφων 7α και 25
ή οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλλει, στη διαχειρίστρια
εταιρία ή και στο θεµατοφύλακα επίπληξη ή πρόστιµο ίσο µε το
διπλάσιο του οφέλους που τυχόν απεκόµισε ο παραβάτης. Εάν
το ποσό του οφέλους δεν µπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιµο
ύψους από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι τρία εκατοµµύρια
(3.000.000) ευρώ. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης
στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων από την εταιρία για την συµµόρφωσή της στο µέλλον, ο
βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το
στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ` υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόµου αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την
κεφαλαιαγορά.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 2367/1995
Ο ν. 2367/1995 (Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται µε εδάφια ως εξής:
«Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.)
είναι ανώνυµη εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό τη συµµετοχή στο
κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη
χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η εταιρία ιδρύεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και από το καταστατικό της πρέπει να προκύπτει ο αποκλειστικός της σκοπός,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η σχετική εγκριτική απόφαση
γνωστοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η
Ε.Κ.Ε.Σ. υποχρεούται να περιλαµβάνει στην επωνυµία της τη
φράση «Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
(Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2367/1995. Από την εισαγωγή των µετοχών της
Ε.Κ.Ε.Σ. σε οργανωµένη αγορά ή την ένταξή τους για διαπραγµάτευση σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (Π.Μ.Δ.),
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6, η Ε.Κ.Ε.Σ. εποπτεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες
που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή που έχουν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ., αντίστοιχα.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Κ.Ε.Σ. µπορεί να συµµετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε κινητές αξίες ήδη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή
διαπραγµατεύσιµες σε Π.Μ.Δ., κατά την έννοια των παραγρά-
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φων 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 αντίστοιχα, καθώς
και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που
παρέχουν δικαίωµα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, µέχρι
σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της να µεταβάλλει
το παραπάνω ποσοστό. Η Ε.Κ.Ε.Σ. µπορεί, επίσης, να επενδύει
σε οµολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή διαπραγµατεύσιµες σε Π.Μ.Δ..»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαχειριστής µπορεί να είναι εταιρία που έχει λάβει άδεια να
παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης δ’ της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 ή επιχείρηση, κράτους - µέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου η οποία δύναται να διαχειρίζεται αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου
και έχει την απαραίτητη οργάνωση και εµπειρία, καθώς και εταιρία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (Α’ 250). Με απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές
Ε.Κ.Ε.Σ.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ. ορίζεται σε
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς
κατά τη σύσταση της εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να µεταβάλλεται το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο
της Ε.Κ.Ε.Σ..»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι µετοχές της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι ονοµαστικές και εισάγονται
σε οργανωµένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.
3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγµάτευση σε Π.Μ.Δ. της
παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, εντός είκοσι τεσσάρων
(24) µηνών από τη σύστασή της, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για
τις οργανωµένες αγορές και Π.Μ.Δ. διατάξεις ή από την ισχύ του
παρόντος νόµου, εφόσον πρόκειται για ήδη υφιστάµενες και λειτουργούσες Ε.Κ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση µη εισαγωγής Ε.Κ.Ε.Σ. σε
οργανωµένη αγορά ή σε περίπτωση µη ένταξης της Ε.Κ.Ε.Σ. σε
Π.Μ.Δ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ύστερα από αίτηση
της Ε.Κ.Ε.Σ., να παρατείνει την παραπάνω προθεσµία, για χρονικό διάστηµα έως δεκαοκτώ (18) µήνες, εφόσον συντρέχει
λόγος ανωτέρας βίας ή αν κριθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της εισαγωγής των µετοχών της
εταιρίας στην οργανωµένη αγορά ή την ένταξή τους στον Π.Μ.Δ..
Εφόσον η Ε.Κ.Ε.Σ. δεν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά ή δεν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ. εντός των παραπάνω προθεσµιών (αρχική και
µετά από δοθείσα παράταση) λύεται αυτοδικαίως, ανακαλούνται
τα προβλεπόµενα για αυτήν φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθµίσεις, που
θεσπίζονται σε άλλους νόµους και τίθεται σε εκκαθάριση.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την
Ε.Κ.Ε.Σ. σε επιχείρηση ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την
έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Κ.Ε.Σ., όπως αυτά ορίζονται
στο πρώτο εδάφιο της επόµενης παραγράφου, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.»
7. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά το κλείσιµο της τρίτης χρήσης της η Ε.Κ.Ε.Σ. υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυµένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συµµετοχές
και οµολογίες των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 5».
8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Ε.Κ.Ε.Σ. αποτιµώνται σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλουν των διεθνών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Η Ε.Κ.Ε.Σ. αναθέτει τη φύλαξη
των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της σε επιχείρηση που µπορεί να παρέχει υπηρεσίες θεµατοφυλακής στην Ελλάδα.»
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9. Οι παράγραφοι 5, 7 και 8 του άρθρου 5, η παράγραφος 3
του άρθρου 6 και η παράγραφος 4 του άρθρου 8 καταργούνται.
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του ν. 3371/2005
Ο ν. 3371/2005 (Α’ 178) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη απόφασης εταιρικού µετασχηµατισµού (συγχώνευσης, διάσπασης ή µετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των µετοχών της
εκδότριας εταιρίας από το χρηµατιστήριο. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται εάν, συνεπεία των εταιρικών µετασχηµατισµών, οι µέτοχοι της απορροφώµενης, διασπώµενης ή µετατρεπόµενης εταιρίας λαµβάνουν εισηγµένες µετοχές σύµφωνα µε
τους όρους των ανωτέρω µετασχηµατισµών.»
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαµβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή
σε οργανωµένη αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή οφείλει να
πραγµατοποιηθεί, το αργότερο εντός δύο ετών από την έκδοση.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό µεγαλύτερο
του δέκα τοις εκατό (10%):
α) των µετοχών είτε µε δικαίωµα ψήφου είτε χωρίς δικαίωµα
ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρµόζεται όταν η
τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%)
της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
β) των οµολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρµόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
γ) των µέσων χρηµαταγοράς ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο
δεν εφαρµόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
δ) των µεριδίων οργανισµού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων.
Τα ως άνω όρια µπορεί να µεταβάλλονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του ν. 3756/2009
Ο ν. 3756/2009 (Α’ 53) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ο διαχειριστής του ΣΑΤ ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 83 του
ν. 3606/2007 (Α’ 195) και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες διατάξεις.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3756/2009 οι περιπτώσεις
ζ’, η’, θ’και ι’ αναριθµούνται σε η’, θ’, ι’ και ια’ αντίστοιχα, και προστίθεται νέα περίπτωση ζ’, της, και ως εξής:
«ζ) οι διαδικασίες διακανονισµού συναλλαγών επί των άυλων
κινητών αξιών ή και επί άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων του
στοιχείου δ’ του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, βάσει των οποίων
εκτελούνται οι παραδόσεις κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. ή και οι χρηµατικοί διακανονισµοί σε σχέση µε τις συναλλαγές αυτές».
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως
εξής :
«Ο εκδότης του πιστοποιητικού που αποκτά κυριότητα των παριστάµενων κινητών αξιών κατέχει τις κινητές αξίες υπό τους
όρους που προβλέπονται στη σύµβαση. Οι παριστάµενες κινητές
αξίες δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό του εκδότη των πιστοποιητικών, δεν αποτελούν µέρος της πτωχευτικής του περιουσίας και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εναντίον
του κατάσχεσης ή δέσµευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 936 Κ.Πολ.Δ..»

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. µπορεί να τηρεί στο όνοµά του
αλλά για λογαριασµό τρίτων δικαιούχων, σύµφωνα µε το δίκαιο
που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες, συγκεντρωτικό λογαριασµό στο αλλοδαπό µητρώο άυλων ή ακινητοποιηµένων τίτλων,
απευθείας ή µέσω πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργεί ως θεµατοφύλακας. Οι κινητές αξίες που τηρούνται από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για λογαριασµό τρίτων αποχωρίζονται από την εταιρική περιουσία του
διαχειριστή και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσµευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µε ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 936 Κ.Πολ.Δ.».
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. µπορεί να συνάπτει συµφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική µορφή ή να δηµιουργεί συνδέσµους µε αλλοδαπά συστήµατα ή µητρώα ή πιστωτικά
ιδρύµατα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που
ενεργούν ως θεµατοφύλακες, µετά από προηγούµενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Άρθρο 5
Ορισµοί
Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του
παρόντος νόµου νοούνται ως:
α) «Κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες των περιπτώσεων α’ και β’
της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, µερίδια ή
µετοχές Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του ν. 4099/2012, καθώς και τα µερίδια
Α.Κ.Ε.Σ. του ν. 2992/2002 που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή σε Πολυµελή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (Π.Μ.Δ.).
β) «Οργανωµένη Αγορά»: οργανωµένη αγορά κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου κράτους που διέπεται
από ισοδύναµους κανόνες εποπτείας .
γ) «Πολυµερής Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης»: Πολυµερής
Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»: το σύνολο της παρεχόµενης
από επενδυτή ασφαλείας, αποτελούµενης από κινητές αξίες ή
και µετρητά προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης από την ΑΕΠΕΥ
ή το πιστωτικό ίδρυµα για την εξόφληση του τιµήµατος αγοράς
κινητών αξιών.
ε) «Περιθώριο»: η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας των
κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και
του χρεωστικού υπολοίπου.
στ) «Αρχικό περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό
επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να υφίσταται προκειµένου να πραγµατοποιηθεί συγκεκριµένη αγορά κινητών αξιών µε πίστωση, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της
εν λόγω αγοράς.
ζ) «Διατηρητέο περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστωτικής σύµβασης.
η) «Έλλειµµα Περιθωρίου»: το ποσό κατά το οποίο το περιθώριο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο Αρχικό ή Διατηρητέο περιθώριο.
Άρθρο 6
Όροι για την παροχή πίστωσης
1. Ανώνυµη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
(ΑΕΠΕΥ), η οποία έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
άδεια λειτουργίας προκειµένου να παρέχει την παρεπόµενη υπηρεσία της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/
2007, καθώς και πιστωτικό ίδρυµα µπορούν να παρέχουν πίστωση σε πελάτες τους για την αγορά κινητών αξιών, σύµφωνα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΑ’ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 13 του παρόντος νόµου .
2. Οι ΑΕΠΕΥ απαγορεύεται να παρέχουν κάθε άλλη πίστωση
προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για σκοπό άλλον
από τον οριζόµενο στην παράγραφο 1.
3. Για την παροχή πίστωσης σε επενδυτή απαιτείται η σύναψη
έγγραφης σύµβασης. Η σύµβαση και οι συµβατικοί τόκοι που
απορρέουν από αυτή δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτόσηµου.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν γνώµης της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από
ΑΕΠΕΥ και ιδίως:
(α) το ελάχιστο διατηρητέο περιθώριο ως ποσοστό επί της
τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
(β) το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που πρέπει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση,
(γ) οι περιορισµοί στη συµµετοχή των κατηγοριών κινητών
αξιών που αποτελούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας,
(δ) ο τρόπος αποτίµησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
(ε) οι αποκλίσεις από τις περιπτώσεις α’ έως δ’ της παρούσας
παραγράφου ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά, τον τύπο ή την κατηγορία των κινητών αξιών,
(στ) οι κατηγορίες κινητών αξιών που τυχόν δεν µπορεί να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και
(ζ) κάθε άλλο θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια εν γένει που
αφορά τη λειτουργία της παρεπόµενης υπηρεσίας της πίστωσης.
5. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
της παραγράφου 4 που εφαρµόζονται για την παροχή πίστωσης
από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 7
Χαρτοφυλάκιο ασφαλείας
1. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από τις κινητές
αξίες, οι οποίες αγοράζονται µε πίστωση, µετρητά, και από άλλες
κινητές αξίες, οι οποίες είναι καταχωρηµένες ή παρακολουθούνται σε σύστηµα καταχώρησης και παρακολούθησης τίτλων σε
λογιστική µορφή που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις οποίες παρέχει
ο επενδυτής ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα
από τη χορήγηση κάθε πίστωσης.
2. Για την εξασφάλιση της οµαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης προς επενδυτή, συστήνεται νόµιµο ενέχυρο υπέρ της ΑΕΠΕΥ ή του
πιστωτικού ιδρύµατος επί των κινητών αξιών ή των απαιτήσεων
επί κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που οι
κινητές αξίες που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα
φέρει την ευθύνη διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας (due diligence) επί των αξιών αυτών, µε γνώµονα τη νόµιµη σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας επί αυτών και τη δυνατότητα άµεσης
ρευστοποίησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου δικαίου.
Άρθρο 8
Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο
1. Η κάλυψη αρχικού περιθωρίου πραγµατοποιείται πριν την
εκτέλεση της εντολής αγοράς µε καταβολή µετρητών ή µε ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας κινητών αξιών, που δεν περιέχονται µέχρι τότε σε αυτό.
2. Σε περίπτωση που το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το
διατηρητέο περιθώριο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα καλεί
µέχρι την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης τον επενδυτή να
προβεί σε κάλυψη της διαφοράς το αργότερο µέχρι την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ενηµέρωσή του.
3. Εάν ο επενδυτής δεν καλύψει εµπρόθεσµα το έλλειµµα του
διατηρητέου περιθωρίου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα, προκειµένου να αποκατασταθεί το διατηρητέο περιθώριο, προβαίνει
το αργότερο µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της
προθεσµίας κάλυψης, σε απευθείας εκποίηση κινητών αξιών που
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είναι δεσµευµένες στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.
Άρθρο 9
Εκποίηση κινητών αξιών
Προκειµένου για κινητές αξίες ή απαιτήσεις επί κινητών αξιών
που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι κινητές αξίες εκποιούνται απευθείας από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση κατά παρέκκλιση των άρθρων 1237 και 1239 του Αστικού Κώδικα και από
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου. Προκειµένου για κινητές
αξίες που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα µεριµνά για την εκποίησή τους κατά τις διατάξεις
του οικείου δικαίου.
Άρθρο 10
Εξόφληση τιµήµατος χωρίς πίστωση
1. Σε περίπτωση κατάρτισης συναλλαγής σε κινητές αξίες
χωρίς να έχει συναφθεί σύµβαση πίστωσης µεταξύ ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύµατος και επενδυτή, ο επενδυτής εξοφλεί µε µετρητά το τίµηµα αυτής µέσα στην εκάστοτε προβλεπόµενη
προθεσµία εκκαθάρισης και διακανονισµού των ανωτέρω συναλλαγών.
2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης ολοκλήρου του
τιµήµατος εκ µέρους του επενδυτή µέσα στην ανωτέρω προβλεπόµενη προθεσµία και εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί πίστωση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η ΑΕΠΕΥ ή το
πιστωτικό ίδρυµα:
(α) προβαίνει, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της
ανωτέρω προθεσµίας, σε απευθείας εκποίηση των κινητών αξιών
για την αγορά των οποίων o επενδυτής δεν έχει καταβάλει το τίµηµα,
(β) µέχρι την πλήρη εξόφληση του τιµήµατος, δεν θα προβαίνει για λογαριασµό του επενδυτή σε οποιαδήποτε άλλη αγορά.
Με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγεται η δυνατότητα της
ΑΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύµατος να προβεί στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος προβλέπεται από τη νοµοθεσία για την
επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεών τους.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν παραβιαστούν διατάξεις των
άρθρων 5 έως 10 του παρόντος νόµου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλει στον παραβάτη επίπληξη ή πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους
που αποκόµισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό δεν µπορεί να προσδιοριστεί, πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε
περίπτωση καθ’ υποτροπή τέλεσης των ανωτέρω παραβάσεων.
Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει τις ανωτέρω κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα που δεν είναι µέλη οργανωµένης
αγοράς. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα
των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές
και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων από την εταιρία για τη συµµόρφωσή της στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας
µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος
κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής
και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του νόµου αυτού ή
της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές – Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) καταργούνται,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που
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αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος
νόµου.
2. Τηρουµένης της παραγράφου 1, οι κανονιστικές αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 1 έως 6 του
ν. 2843/2000 εξακολουθούν να εφαρµόζονται µέχρι την κατάργησή τους από νέες κανονιστικές αποφάσεις.
3. Ως προς τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς
που παραπέµπουν σε καταργούµενες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διατάξεις των άρθρων 1 έως και
6 του ν. 2843/2000, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόµενό τους, διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος
νόµου.
4. Οι διατάξεις που καταργούνται βάσει της παραγράφου 1
εξακολουθούν να εφαρµόζονται για πράξεις και παραλείψεις που
έχουν τελεσθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

χής συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει
σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών, ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000)
ευρώ.»
γ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να µεταβάλλεται το
ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή για τις εταιρίες που λειτουργούν λαµβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά τους».
3. Μετά το άρθρο 21 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. Πιστωτικό ίδρυµα ή ΑΕΠΕΥ που έχει αποφασίσει να παύσει
να παρέχει συγκεκριµένες επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες, ως προς κάποια ή όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, (µεταβιβάζουσα επιχείρηση) δύναται να µεταβιβάσει σε άλλο πιστωτικό
ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή ΑΕΠΕΥ (ανάδοχος επιχείρηση), τις συµβάσεις παροχής
επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών µε πελάτες του, ως
προς όλες ή κάποιες επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες επί
κάποιων ή όλων των χρηµατοπιστωτικών µέσων (µεταφορά υπηρεσιών). Με την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των συµβάσεων
του προηγούµενου εδαφίου οι εν λόγω επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες παρέχονται πλέον από την ανάδοχο επιχείρηση
ως προς τους πελάτες και για τις υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, που αφορά η µεταβίβαση, καθώς επίσης, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, µεταφέρονται και τα χαρτοφυλάκια (χρηµατοπιστωτικά µέσα και µετρητά) που αντιστοιχούν στους πελάτες που αφορά η µεταφορά. Σε περίπτωση χρηµατοπιστωτικών
µέσων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η µεταφορά τους
διενεργείται µε την αλλαγή του χειριστή λογαριασµού στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), σύµφωνα µε τον Κανονισµό λειτουργίας του ΣΑΤ. Από την ηµέρα µεταφοράς, που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκκρεµείς
δίκες συνεχίζονται από τη µεταβιβάζουσα επιχείρηση ενώ στην
ανάδοχο επιχείρηση προβάλλονται αξιώσεις για απαιτήσεις που
γεννήθηκαν µετά την ηµέρα µεταφοράς.
2. Για τη µεταφορά της παραγράφου 1 τηρείται η εξής διαδικασία:
α. Με ευθύνη της αναδόχου και της µεταβιβάζουσας επιχείρησης, ενηµερώνεται ο πελάτης, τον οποίο αφορά η µεταφορά, µε
τα µέσα του άρθρου 3 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διενεργούµενη µεταφορά, τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που µεταφέρονται και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα επί των
οποίων η ανάδοχος επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες. Η ως άνω
ενηµέρωση περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: αα) τις πληροφορίες της
παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 3 του άρθρου 27, όπως εξειδικεύονται από την απόφαση 1/452/1.11.2007
του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
εφόσον διαφοροποιούνται από την ανάδοχο επιχείρηση, πλην
της περίπτωσης των οικονοµικών όρων που δύναται να διαφοροποιηθούν µόνον εφόσον υπάρχει σχετική συµβατική πρόβλεψη
στη µεταβιβαζόµενη σύµβαση, ββ) το δικαίωµα του πελάτη να
αντιταχθεί στη µεταφορά, καθώς και τις συνέπειες της αντιρρήσεώς του, γγ) τον τρόπο και την προθεσµία άσκησης αυτού,
καθώς και δδ) κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία προκειµένου οι
πελάτες της µεταβιβάζουσας επιχείρησης να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για τη µεταφορά. Στην ως άνω ενηµέρωση
αναφέρεται επίσης υποχρεωτικά και η ηµεροµηνία µεταφοράς,
η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι προγενέστερη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αντιρρήσεων σύµφωνα
µε την περίπτωση β’.
β. Εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή
της ενηµέρωσης στους πελάτες κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ κάθε πελάτης της µεταβιβάζουσας επιχείρησης µπο-

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις του ν. 3606/ 2007
Ο ν. 3606/2007 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 14 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Οι λέξεις «επαγγελµατικής επάρκειας» αντικαθίστανται µε
τη λέξη «καταλληλότητας».
β. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 αναριθµούνται σε 3, 4, 5, 6 αντίστοιχα.
γ. Στις παραγράφους 1, 4, 5, 6, όπως αναριθµήθηκαν ανωτέρω
οι ενδοπαραποµπές στις παραγράφους 2, 3, και 4 αντικαθίστανται µε παραποµπή στις παραγράφους 3, 4 και 5 αντίστοιχα.
δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπαλληλική είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση συνεργασίας µε τις εταιρίες της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4099/2012, και τα οποία διαθέτουν µερίδια ή
µετοχές ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, οφείλουν να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους και στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εξετάσεις
για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας διενεργούνται µε ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από κοινού
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η εξαίρεση από την υποχρέωση συµµετοχής σε εξετάσεις και η
τυχόν ανάθεση της χορήγησης του πιστοποιητικού καταλληλότητας και σε άλλους φορείς, καθορίζονται µε τις αποφάσεις της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
ε. Στο τελευταίο εδάφιο της αναριθµηµένης παραγράφου 3 οι
λέξεις «εξαίρεση από τη συµµετοχή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εξαίρεση από την υποχρέωση συµµετοχής».
στ. Οι αναριθµηµένες παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται ως
εξής:
« 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της παραγράφου 3
αναφορικά µε το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν
να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη ΑΕΠΕΥ που είναι αρµόδιοι
για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων.»
6. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 αναφορικά µε το πιστοποιητικό καταλληλότητας που
οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων που είναι αρµόδια για την εκκαθάριση συναλλαγών επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων.»
2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει µόνο την
επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παρο-

«Άρθρο 21Α
Μεταφορά συµβάσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών
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ρεί να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της µεταφοράς. Η προβολή
αντιρρήσεων συνεπάγεται τη µη µεταφορά της συµβατικής του
σχέσης στην ανάδοχο επιχείρηση.
γ. Η µεταφορά ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη λεπτοµερούς
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής των χαρτοφυλακίων
των πελατών (χρηµατοπιστωτικά µέσα και µετρητά) των οποίων
οι συµβάσεις µεταβιβάζονται. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται
αρµοδίως από τη µεταβιβάζουσα και την ανάδοχο επιχείρηση και
κοινοποιείται, κατά περίπτωση, στον διαχειριστή του Συστήµατος
‘Αυλων Τίτλων για αλλαγή χειριστή στους λογαριασµούς των πελατών ή στα πιστωτικά ιδρύµατα και λοιπούς θεµατοφύλακες για
µεταφορά των λογαριασµών των εν λόγω πελατών.
3. Η µεταφορά της παραγράφου 1 διενεργείται εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Έχει τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2.
β. Η ανάδοχος επιχείρηση έχει την απαιτούµενη άδεια για την
παροχή των µεταφερόµενων επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών επί των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων που
αφορά η µεταφορά.
γ. Ο πελάτης δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις για τη µεταφορά.
4. Η µεταφορά ολοκληρώνεται αυτόµατα από την ηµεροµηνία
µεταφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην ενηµέρωση του πελάτη, χωρίς πρόσθετη υποχρέωση αναγγελίας. Τυχόν µεταβολή
στο πρόσωπο της µεταβιβάζουσας επιχείρησης, λόγω επελεύσεως αποτελεσµάτων εταιρικού µετασχηµατισµού, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της µεταφοράς.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά
σε ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύµατα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση απόσχισης κλάδου κατά τα προβλεπόµενα στο ν.
2166/1993 (Α’137), το ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217) και το ν. 2992/2002
(Α’54).
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις
ΑΕΔΑΚ που παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 12
του ν. 4099/2012, καθώς και στις ΑΕΕΔ.
7. Κάθε ειδικό ή τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται
µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το µετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι
µικρότερο από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να µεταβάλλεται το ποσό του
προηγούµενου εδαφίου.»
5. Στην περίπτωση δ’ της παρ.1 του άρθρου 39 του ν. 3606/
2007 η φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ» αντικαθίσταται
από τη φράση «τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500)
ευρώ».
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991
Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991
(Α’167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θεσπίζονται και να εξειδικεύονται τα τεχνικά µέτρα και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα
µε τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο
εφαρµογής του άρθρου 16 του Κανονισµού 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου
2010, «σχετικά µε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΕ L 331)».»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του ν. 3340/2005
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3340/2005
(Α’112) οι λέξεις «ένα (1) έτος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«πέντε (5) τουλάχιστον έτη».
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Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν. 3556/2007
Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 (Α’ 91) καταργείται.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις του ν. 3461/2006
και ερµηνεία του ν. 3528/2007
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’της παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 3461/2006 (Α’ 106), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),
αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) από την υψηλότερη τιµή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο
ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του ή
συντονισµένα µε αυτό απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) µήνες
που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο προτείνων
κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δηµόσια πρόταση, κινητές αξίες
που αποτελούν αντικείµενο της δηµόσιας πρότασης.»
2. Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Σε περίπτωση υποβολής δηµόσιας πρότασης µε αντάλλαγµα κινητές αξίες που είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται
σε οργανωµένη αγορά, το αντάλλαγµα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής
τιµές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας
οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγµα:
(α) Για την τιµή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρίας λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιµή µεταξύ: (αα) της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείµενο
της δηµόσιας πρότασης κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της δηµόσιας πρότασης και, (ββ)
της τιµής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που
ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής
της δηµόσιας πρότασης.
(β) Για την τιµή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγµα λαµβάνεται υπόψη η
µέση χρηµατιστηριακή τιµή της κινητής αξίας που προσφέρεται
ως αντάλλαγµα κατά τους έξι (6) µήνες που προηγούνται της
ηµεροµηνίας υποβολής της δηµόσιας πρότασης.»
3. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3461/2006, όπως τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων 1 και 2, δεν εφαρµόζονται σε δηµόσιες
προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Το άρθρο 30 του ν. 3461/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3556/2007 (Α’ 91), καταργείται.
5. α. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, η προβλεπόµενη στη διάταξη
αυτή προθεσµία του ενός (1) µηνός είναι ενδεικτική.
β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους αναπληρωτές προϊσταµένους κατ’εφαρµογή της
ως άνω διάταξης, καθώς και επιδόµατα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και έχουν καταβληθεί
νοµίµως.
Άρθρο 18
Κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012
για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισµένες πτυχές
των συµβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια Αρχή για τους
σκοπούς του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (Ε.Ε. L 86), επιβάλλει σε όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις
του Κανονισµού αυτού, των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονισµών
και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστι-
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κών τεχνικών προτύπων, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους που αποκόµισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό δεν
µπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000)
ευρώ µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο
κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών,
το ύψος της προκληθείσας ζηµίας σε επενδυτές και της τυχόν
αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων για την αποτροπή της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι
ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόµου αυτού ή της λοιπής νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλει πρόστιµο µέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περίπτωση µη συνεργασίας σε
έρευνα που καλύπτεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 236/2012.
Για την επιµέτρηση του προστίµου εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει δηµόσια οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, των κατ’
εξουσιοδότησή του κανονισµών και των εκτελεστικών κανονισµών για τον καθορισµό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εκτός
εάν η ανακοίνωση αυτή διαταράσσει σοβαρά τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 19
Τροποποιήσεις του ν. 2778/1999
Τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 30 του Κεφαλαίου
Β’ του ν. 2778/1999 (Α’ 295) αντικαθίστανται ως εξής :
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 21
Σκοπός και σύσταση της εταιρίας
1. Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι
ανώνυµη εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώµατος αγοράς ακινήτου δια
προσυµφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 22.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ έχει ελάχιστο ύψος είκοσι
πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ που εισφέρονται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της. Το ύψος του ποσού αυτού µπορεί να
µεταβάλλεται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συγκροτείται από εισφορές µετρητών, µέσων χρηµαταγοράς, κινητών αξιών των περιπτώσεων
δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και ακινήτων,
κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων, τα οποία
εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας. Η εισφορά
κατά τη σύσταση της εταιρίας άλλων από µετρητά στοιχείων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει ως προς την αξία τους τα όρια που τίθενται από τον παρόντα νόµο για τις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ. Η
αποτίµηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, ενώ, ως προς τα µέσα χρηµαταγοράς και τις κινητές αξίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 4099/2012 (Α’250).
3. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της εταιρίας επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουµένως
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Αντίστοιχη άδεια
απαιτείται και για τη µετατροπή υφιστάµενης εταιρίας σε ΑΕΕΑΠ.
Η AEEΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Για τη

χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας λειτουργίας εκτιµώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα
της εταιρίας, η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, ιδίως στον τοµέα των επενδύσεων σε
ακίνητα, η καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της
χρηστής διαχείρισης της εταιρίας και η ύπαρξη κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 24. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται µε απόφασή της να εξειδικεύει
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, καθώς και κάθε τεχνικό θέµα
και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
σε ΑΕΕΑΠ.
4. Η εταιρία υποβάλλει, µε την αίτηση για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λεπτοµερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων, στα
οποία η εταιρία θα επενδύει τα διαθέσιµά της, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων της αγοράς, στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των µέσων που αυτή προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.
5. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, όπως και για
κάθε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούµενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6. Πριν από την είσοδο των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωµένη αγορά, πρόσωπο που επιθυµεί να αποκτήσει µετοχές
ΑΕΕΑΠ ή δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε αυτές, έτσι ώστε
η συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου της εταιρίας, άµεσα ή έµµεσα, να υπερβαίνει τα όρια των
10%, 20%, 33,3%, 50% και 66,6%, υποχρεούται να ανακοινώσει,
τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα, την πρόθεσή του αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να της παράσχει κάθε απαραίτητο
στοιχείο για να κρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την καταλληλότητά του για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης της ΑΕΕΑΠ. Ως έµµεση συµµετοχή νοείται η απόκτηση ή
η άσκηση δικαιωµάτων ψήφου κατά την έννοια του άρθρου 10
του ν. 3556/2007. Κτήση µετοχών ΑΕEΑΠ ή δικαιωµάτων ψήφου
που συνδέονται µε αυτές στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Κάθε δηµοσίευση, κατά την έννοια του άρθρου 7β του κ.ν.
2190/1920, που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8. Η εταιρία υποχρεούται να αναγράφει κάτω από την εταιρική
επωνυµία τον αριθµό της άδειας λειτουργίας της.
9. Οι µετοχές των εταιριών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.
10. Απαγορεύεται η εταιρία να εκδίδει ιδρυτικούς τίτλους.
Άρθρο 22
Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
1. Τα διαθέσιµα της ΑΕΕΑΠ επενδύονται αποκλειστικά σε:
α) Ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και
3 του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της.
β) Καταθέσεις και µέσα χρηµαταγοράς κατά την έννοια της
παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
γ) Κινητές αξίες των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Άλλα κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες της ΑΕΕΑΠ, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
σωρευτικά, κατά την απόκτησή τους, το δέκα τοις εκατό (10%)
του ενεργητικού της.
Η ΑΕΕΑΠ δύναται να τηρεί τα διαθέσιµά της σε καταθέσεις και
µέσα χρηµαταγοράς ως µορφή τοποθέτησης για εύλογο χρόνο
έως τη διενέργεια των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τηρουµένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 23.
2. Ως ακίνητη περιουσία, στην οποία µπορεί να επενδύει η
ΑΕΕΑΠ, νοούνται τα κάθε είδους ακίνητα που ευρίσκονται στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την περίπτωση
γ’, αποκτώνται κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων
συστήνεται επικαρπία υπέρ της εταιρίας και τα οποία εµπίπτουν
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σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν: αα) ως επαγγελµατική
στέγη, για εµπορικό ή βιοµηχανικό σκοπό, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, της τουριστικής κατοικίας και των µαρίνων ελλιµενισµού ή και ββ) ως
κατοικίες µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους, συµπεριλαµβανοµένης της εξοχικής κατοικίας, µόνα τους ή από κοινού µε άλλα ακίνητα. Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα
οικιστικού σκοπού, κατά το χρόνο κτήσεως, πρέπει να είναι κατώτερο του 25% του συνόλου των επενδύσεών της.
β) Είναι υπό ανέγερση, συµπεριλαµβανοµένων των οικοπέδων
επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής ακινήτου, αποπεράτωση, επισκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, µεταβολή χρήσης
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω στην περίπτωση α’, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα που καταρτίζεται µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου
της εταιρίας, ειδικά προς αυτόν το σκοπό και που κοινοποιείται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, επιπλέον, οι ανωτέρω εργασίες είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός τριάντα έξι (36)
µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας,
εφόσον η άδεια εκδοθεί από την ΑΕΕΑΠ µετά την απόκτηση του
ακινήτου από αυτή. Αν η άδεια προϋπήρχε, το χρονικό διάστηµα
των τριάντα έξι µηνών ισχύει από την ηµεροµηνία απόκτησης του
ακινήτου από την ΑΕΕΑΠ. Σε περίπτωση αναθεώρησης της
άδειας, το ανωτέρω διάστηµα παρατείνεται έως τη λήξη ισχύος
της αναθεώρησης. Σε περίπτωση που το έργο προβλέπεται να
ολοκληρωθεί σε διαδοχικές φάσεις λόγω του µεγέθους του, το
ανωτέρω διάστηµα θα αφορά στην πρώτη φάση του έργου. Τα
έξοδα των ανωτέρω εργασιών για τα ακίνητα της κατηγορίας
αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στο σύνολό τους, το σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των επενδύσεων της
εταιρίας σε ακίνητη περιουσία, όπως αυτή θα έχει διαµορφωθεί
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το πρόγραµµα του πρώτου
εδαφίου αναφέρει το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και αναλυτική
πρόβλεψη των εξόδων που συνδέονται µε αυτές.
γ) Ευρίσκονται σε τρίτα, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, κράτη και είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άµεσα για
κάποιον από τους σκοπούς που αναγράφονται στην περίπτωση
α’, εφόσον, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνουν σε αξία το είκοσι
τοις εκατό (20%) του συνόλου των επενδύσεων της εταιρίας σε
ακίνητα.
3. Η ΑΕΕΑΠ δύναται, επίσης, να επενδύει σε:
α) δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 είτε µε απευθείας κατάρτιση από την εταιρία σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ακινήτων είτε µε εκχώρηση σε αυτήν προϋφιστάµενης σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων που έχει συνάψει τρίτος, ή
και
β) δικαιώµατα επιφανείας της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
3986/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και µακροχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης ή εµπορικής εκµετάλλευσης ακινήτων των
περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
όπως, ενδεικτικά, εκτάσεων για ανέγερση ξενοδοχειακών και εν
γένει τουριστικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεων, µαρίνων ελλιµενισµού, εκτάσεων δυναµένων να υπαχθούν σε προνοµιακό ή
ιδιαίτερο καθεστώς δόµησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση είναι επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους, ή και
γ) απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά την
έννοια των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 βάσει προσυµφώνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµβατικώς διασφαλισθεί το µέγιστο τίµηµά τους, η προκαταβολή τιµήµατος, η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του τιµήµατος, η ποινική ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν µπορεί να υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της προκαταβολής,
και αα) προκειµένου περί ακινήτων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2, ο χρόνος αποπεράτωσής τους και η χρησιµοποίησή
τους για τους εκεί οριζόµενους σκοπούς το αργότερο εντός έξι
(6) µηνών από την απόκτησή τους, ββ) προκειµένου δε περί ακινήτων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, ο χρόνος µεταβί-
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βασής τους και ο χρόνος έναρξης των εργασιών, που δεν µπορεί
να απέχει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του εξαµήνου από την
κατάρτιση του προσυµφώνου, βάσει του αναλυτικού προγράµµατος εργασιών, που ετοιµάζεται κατά το χρόνο συντάξεως του
προσυµφώνου, ή και
δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών ανώνυµης εταιρίας µε αποκλειστικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυµένο σε ακίνητα των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, ή εταιρίας χαρτοφυλακίου, ή και
ε) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των µετοχών εταιρίας συµµετοχών, που επενδύει αποκλειστικώς σε εταιρίες της
περίπτωσης δ’, ή και
στ) τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των µετοχών
εταιρίας µε την οποία η ΑΕΕΑΠ συνδέεται µε σχέση µητρικής και
θυγατρικής κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920, εφόσον: αα) σκοπός της θυγατρικής εταιρίας είναι η
απόκτηση, διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων, περιλαµβανοµένης της διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κατά
την έννοια του άρθρου 22, και ββ) σκοπός της συµµετοχής της
ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της θυγατρικής της είναι η εφαρµογή κοινής επιχειρηµατικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα που καταρτίζεται µε ευθύνη του διοικητικού
συµβουλίου της θυγατρικής εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΑΕΕΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το εν λόγω αναλυτικό πρόγραµµα, µαζί µε
έκθεση προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό
συµβούλιο της θυγατρικής, και η σχετική έκθεση προόδου τίθεται υπόψη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΕΑΠ, που τοποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο του προγράµµατος. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης του ΔΣ της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από την ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Με την επιφύλαξη του αµέσως επόµενου εδαφίου, η αξία
του συνόλου των ακινήτων της ΑΕΕΑΠ, επί των οποίων αυτή δεν
έχει πλήρη κυριότητα, πρέπει να είναι κατώτερη του είκοσι τοις
εκατό (20%), κατά το χρόνο κτήσεως, του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ. Σε περίπτωση απόκτησης από την ΑΕΕΑΠ δικαιωµάτων από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων, κατά την
έννοια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3, η αξία του συνόλου αυτών των δικαιωµάτων πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το
χρόνο κτήσεως, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου
των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
5. Η αξία κάθε ακινήτου κατά την έννοια της παραγράφου 2
και των περιπτώσεων α’ έως γ’ της παραγράφου 3, το οποίο περιλαµβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το χρόνο της απόκτησης ή της ολοκλήρωσης των
εργασιών, βάσει του σχετικώς καταρτιζοµένου προγράµµατος,
του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνόλου των
επενδύσεών της. Προκειµένου για επενδύσεις σε µετοχές θυγατρικών εταιριών, κατά την έννοια της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3, ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει ως προς την αξία του
κάθε ακινήτου που αποκτά η θυγατρική. Η επένδυση της ΑΕΕΑΠ
σε εταιρία της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 πρέπει να είναι
κατώτερη σε αξία ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
6. Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του
παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο τρόπος και τα µέσα αποτίµησης της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την
αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να διευκρινίζονται θέµατα ένταξης ακινήτων στις
κατηγορίες του παρόντος άρθρου.
7. Η αποτίµηση της αξίας των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ διενεργείται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, από νόµιµο ελεγκτή, ο οποίος δεσµεύεται από την ειδική τακτική έκθεση που
συντάσσεται κάθε φορά για το σκοπό αυτό, από ανεξάρτητο
εκτιµητή. Ο εκτιµητής του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται
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από τη γενική συνέλευση της ΑΕΕΑΠ, µαζί µε το νόµιµο ελεγκτή
της εταιρίας.
8. Η κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και τις περιπτώσεις
α’ έως γ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επένδυση
των διαθεσίµων της ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα ή σε δικαίωµα επί ακινήτου, καθώς και η επένδυση σε ακίνητα από εταιρίες των περιπτώσεων δ’ και στ’ της παραγράφου 3, προϋποθέτει προηγούµενη
εκτίµηση της αξίας τους από τον ανεξάρτητο εκτιµητή της προηγούµενης παραγράφου. Ο εκτιµητής διενεργεί εκτίµηση της
αξίας του ακινήτου ή των ανωτέρω µετοχών πριν από την απόκτησή τους από την εταιρία. Προκειµένου περί απαιτήσεων εκ
προσυµφώνων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3, η αποτίµηση των ακινήτων, στα οποία αφορούν οι απαιτήσεις αυτές,
πραγµατοποιείται πριν από την οριστική µεταβίβασή τους στην
ΑΕΕΑΠ. Κατά την αποτίµηση λαµβάνεται υπόψη κάθε γεγονός,
το οποίο µέχρι την ηµεροµηνία ένταξής της, κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ακίνητης περιουσίας στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ µπορεί να επηρεάσει την
αξία της συγκεκριµένης ακίνητης περιουσίας. Η αποτίµηση αυτή
είναι δεσµευτική. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και στη µεταβίβαση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας,
τα οποία έχουν ενταχθεί στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ. Το τίµηµα
που καταβάλλεται ή εισπράττεται από την ΑΕΕΑΠ για την απόκτηση ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας ή του δικαιώµατος επί ακινήτου ή των ανωτέρω µετοχών επιτρέπεται να είναι
υψηλότερο ή χαµηλότερο, αντιστοίχως, µέχρι πέντε τοις εκατό
(5%) από την αξία τους, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον
εκτιµητή.
9. Η αποτίµηση της αξίας των κινητών και ακινήτων που αποκτά η ΑΕΕΑΠ για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, κάθε φορά που απαιτείται τέτοια αποτίµηση, γίνεται µε
βάση τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
10. Δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών θυγατρικής
εταιρίας που κατέχει η ΑΕΕΑΠ ή ακινήτου, στο οποίο αυτή έχει
επενδύσει διαθέσιµά της, πριν από την πάροδο δώδεκα (12)
µηνών από την απόκτησή τους, εξαιρουµένων των ακινήτων της
υποπερίπτωσης ββ’της περίπτωσης α’ και της περίπτωσης β’της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
11. Η µη τήρηση όρου του παρόντος άρθρου, σχετικά µε την
απόκτηση ή τη µεταβίβαση ακινήτου από ΑΕΕΑΠ δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των δικαιοπραξιών αυτών.
12. Τα ακίνητα στα οποία επενδύει η ΑΕΕΑΠ, άµεσα ή έµµεσα,
µέσω θυγατρικών της, ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Με απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των ασφαλιστικών συµβολαίων.
13. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 23
Εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας
σε οργανωµένη αγορά
1. Η ΑΕΕΑΠ εισάγει υποχρεωτικά τις µετοχές της σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.
3606/2007 εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή της. Κατά το
χρόνο της εισαγωγής, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πρέπει
να έχει επενδυθεί σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) σε ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρίας
σε ΑΕΕΑΠ, η υποχρεωτική εισαγωγή των µετοχών της σε οργανωµένη αγορά, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να πραγµατοποιείται
µέσα σε διάστηµα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετατροπής.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ύστερα από αίτηση της
εταιρίας, να παρατείνει την προθεσµία της παραγράφου 1 για
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24)
µήνες από την ηµεροµηνία λήξης αυτής σε περίπτωση ανωτέρας
βίας ή αν κρίνει ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο
την επίτευξη της εισαγωγής των µετοχών της εταιρίας στην οργανωµένη αγορά. Για ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου η προθεσµία της παραγράφου 1

ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Παράταση
που είχε χορηγηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθεί ισχύουσα για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
3. Εάν η εταιρία δεν έχει επιτύχει την εισαγωγή των µετοχών
της σε οργανωµένη αγορά εντός των προθεσµιών των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση.
4. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της
ΑΕΕΑΠ ανακαλούνται τα προβλεπόµενα για αυτήν φορολογικά
οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθµίσεις που θεσπίζονται σε άλλους νόµους. ΑΕΕΑΠ
που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου εξαιρούνται της ανακλήσεως που προβλέπεται στο προηγούµενο
εδάφιο για το µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 24
Θεµατοφύλακας - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
1. Οι επενδύσεις της εταιρίας σε κινητές αξίες των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 κατατίθενται προς φύλαξη σε πιστωτικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο
και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
2. Ο θεµατοφύλακας µπορεί να αναθέτει τη φύλαξη κινητών
αξιών σε άλλα πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3371/2005.
3. Ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι της εταιρίας και των µετόχων της για κάθε πταίσµα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
του.
4. Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν για τις
εταιρίες, των οποίων κινητές αξίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, εφαρµόζονται αναλόγως
και στις ΑΕΕΑΠ από τη σύστασή τους.
5. Από τη σύστασή της, η ΑΕΕΑΠ καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις της µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
6. ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και των οποίων οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί ακόµη
σε οργανωµένη αγορά, υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 εντός τριµήνου από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου και µε τις διατάξεις της παραγράφου
5 εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 25
Εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων
1. Η ΑΕΕΑΠ δηµοσιεύει στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίµων της,
µε χωριστή αναφορά στις κατηγορίες επενδύσεων. Η πρώτη κατάσταση επενδύσεων επιτρέπεται να καλύπτει περίοδο µεγαλύτερη του εξαµήνου, ώστε η ηµεροµηνία της να συµπέσει µε το
πέρας ηµερολογιακού εξαµήνου, χωρίς όµως αυτή η περίοδος
να µπορεί να υπερβεί το έτος. Η κατάσταση περιλαµβάνει την
περιγραφή κάθε ακινήτου, το σκοπό για τον οποίο προορίζεται
να χρησιµοποιηθεί, την εµπορική του αξία, σε σχέση µε την αντικειµενική, εφόσον έχει οριστεί αυτή, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο για να επιτρέψει την αξιολόγηση
των επενδύσεων της εταιρίας. Ως προς τα δικαιώµατα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας ακινήτων, καθώς και δικαιώµατα από
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, η εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων περιέχει υποχρεωτικά περιγραφή του δικαιώµατος, την
πραγµατική αξία του, σε σχέση µε την πραγµατική και την αντικειµενική αξία του ακινήτου στο οποίο αναφέρεται, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο στοιχείο για την αξιολόγηση των συγκεκριµένων επενδύσεων. Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού
της εταιρίας προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 9 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου.
2. Η εξαµηνιαία κατάσταση επενδύσεων βασίζεται σε έκθεση
ανεξάρτητου εκτιµητή και ελέγχεται από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Κε-
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φαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και της
αγοράς, στην οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης οι
µετοχές της ή µόνο στην ιστοσελίδα της εταιρίας αν δεν έχει διενεργηθεί η εισαγωγή των µετοχών της σε αγορά.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή της να ορίσει το ειδικότερο περιεχόµενο της εξαµηνιαίας κατάστασης
επενδύσεων της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
Άρθρο 26
Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις
1. Επιτρέπεται η σύναψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτή, για ποσά τα οποία, στο σύνολό τους,
δεν θα υπερβαίνουν το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
ενεργητικού της. Τα δάνεια συνάπτονται και οι πιστώσεις παρέχονται από πιστωτικό ίδρυµα. Τα δάνεια αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι πιστώσεις µπορούν να δοθούν τόσο για την
απόκτηση όσο και για την αξιοποίηση ακινήτων στα οποία επενδύονται ή έχουν επενδυθεί τα διαθέσιµα της εταιρίας ή των εταιριών της περίπτωσης δ’της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Το
σύνολο των δανείων που λαµβάνονται για την αποπεράτωση ακινήτων της εταιρίας ή των εταιριών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
ποσοστό που αναγράφεται στο πρόγραµµα της περίπτωσης
β’της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επιτρεπόµενου δανεισµού συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί
των κινητών ή ακινήτων της εταιρίας.
3. Η ΑΕΕΑΠ µπορεί να συνάπτει δάνεια µε πιστωτικό ίδρυµα
για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιµοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας
του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας µειουµένων κατά
το συνολικό ποσό των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα. Τα
ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της
παραγράφου 1. Με τους ίδιους όρους και για τον ίδιο σκοπό µπορεί να παρασχεθεί πίστωση στην ΑΕΕΑΠ.
4. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της παραγράφου 3 επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί του ακινήτου που
αποκτά η εταιρία, για τους σκοπούς που ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
Άρθρο 27
Διανοµή κερδών
1. Η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέµει ετησίως στους µετόχους
της τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων καθαρών προς διανοµή κερδών της. Τα κέρδη που σχετίζονται µε την
υπεραξία από την πώληση ακινήτων δεν συµπεριλαµβάνονται
στη διανοµή. Επιτρέπεται η διανοµή χαµηλότερου ποσοστού,
έως των ορίων του κ.ν. 2190/1920, ή η µη διανοµή µερίσµατος
από την εταιρία µε απόφαση της γενικής συνέλευσης εφόσον το
καταστατικό της περιέχει σχετική πρόβλεψη είτε προς σχηµατισµό έκτακτου αφορολόγητου αποθεµατικού από λοιπά έσοδα
εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανοµή µετοχών
προς τους µετόχους, µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της,
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να σχηµατιστεί τακτικό αποθεµατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
3. Εφόσον στο τέλος µίας εταιρικής χρήσης προκύψει ζηµία
από την αποτίµηση των κινητών αξιών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, για την κάλυψη της ζηµίας, επιτρέπεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης µέχρι και το σύνολο της ζηµίας.
Άρθρο 28
Απαγόρευση µεταβίβασης ακινήτων της ΑΕΕΑΠ
σε συγκεκριµένα πρόσωπα
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1. Απαγορεύεται η µεταβίβαση ακινήτων, τα οποία η ΑΕΕΑΠ
κατέχει άµεσα ή έµµεσα, µέσω θυγατρικών της, σε µετόχους
της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µέσω συνδεδεµένων προσώπων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του
κ.ν. 2190/1920 ή µέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά,
κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρ θρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς
τους µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, καθώς
και σε ελεγχόµενα από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νοµικά
πρόσωπα. Η µεταβίβαση ακινήτων από την ΑΕΕΑΠ σε µετόχους
που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, κατά την ανωτέρω έννοια, ποσοστό µικρότερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ
επιτρέπεται µετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23Α του κ.ν. 2190/1920.
2. Η απαγόρευση της προηγουµένης παραγράφου δεν ισχύει
για τη µεταβίβαση ακινήτων στις εταιρίες των περιπτώσεων δ’
και στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Μεταβίβαση ακινήτων
σε άλλες συνδεδεµένες µε την ΑΕΕΑΠ εταιρίες επιτρέπεται
µόνον κατόπιν προηγούµενης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχεται εφόσον η µεταβίβαση γίνεται µε
όρους αγοράς και είναι επωφελής για την ΑΕΕΑΠ. Οι ειδικότεροι
όροι εφαρµογής της παρούσας παραγράφου µπορεί να εξειδικεύονται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωµένη αγορά, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόµου, απαγορεύεται περαιτέρω η µεταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που
ανήκουν σε: α) µετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µέσω συνδεδεµένων προσώπων κατά την έννοια της παρ.
5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή µέσω προσώπων που
ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5%
του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, και β) σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόµενα από αυτούς, κατά την
ανωτέρω έννοια, νοµικά πρόσωπα. Η απαγόρευση δεν καταλαµβάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΑΑΠ κατά το στάδιο σύστασης ή µεταγενέστερης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου.
Άρθρο 30
Εποπτεία - Κυρώσεις
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία
και τον έλεγχο της εφαρµογής του παρόντος νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να διενεργεί ελέγχους και να
αναθέτει σε νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων.
3. Οι ΑΕΕΑΠ και οι θυγατρικές τους υποχρεούνται να θέτουν
στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εντεταλµένων οργάνων της τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Τα εντεταλµένα όργανα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση µπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνουν αντίγραφό του και
β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και,
εφόσον είναι απαραίτητο, να καλούν και να λαµβάνουν µαρτυρικές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 22
του ν. 3340/2005.
4. Αν παραβιαστούν οι διατάξεις του παρόντος νόµου ή των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε ΑΕΕΑΠ επίπληξη ή πρόστιµο
ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιµέτρηση του
προστίµου λαµβάνονται ενδεικτικώς υπόψη το µέγεθος και η ση-
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µασία της παράβασης, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των επενδυτών, το ύψος της ζηµίας που προκλήθηκε
σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη µέτρων
από την εταιρία για τη συµµόρφωσή της στο µέλλον, ο βαθµός
υπαιτιότητας της εταιρίας, ο βαθµός συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου,
οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης και η τυχόν καθ’
υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, σε µετόχους και σε διευθυντικά στελέχη της
ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου, που παραβαίνουν
τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από
πεντακόσια (500) ευρώ µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, το
πρόστιµο µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των εξακοσίων
χιλιάδων (600.000) ευρώ. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά
την επιµέτρηση του προστίµου εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 4.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο ύψους
µέχρι τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ σε πρόσωπα τα
οποία, εν γνώσει τους, προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία
ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών τους, συµπεριλαµβανοµένων των
επενδύσεων και αποδόσεών της, µε σκοπό να προσελκύσουν σε
αυτήν επενδυτές.
7. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία
ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών τους, συµπεριλαµβανοµένων των
επενδύσεων και αποδόσεών της, µε σκοπό να προσελκύσει σε
αυτήν επενδυτές παραπλανώντας τους, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή από πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται σε δηλώσεις ή ανακοινώσεις που λαµβάνουν χώρα
µέχρι την εισαγωγή των µετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωµένη
αγορά.
9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιµο µέχρι τριακόσιες χιλιάδες ( 300.000) ευρώ σε όποιον δεν συνεργάζεται σε
έλεγχο - έρευνα που διενεργείται στην ΑΕΕΑΠ.
10. Επιτρέπεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δηµοσιοποιεί
οποιαδήποτε µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλει σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, εκτός εάν η δηµοσιοποίηση ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των επενδυτών ή
να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη.
11. Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 3371/2005 εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΑΠ.
12. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 21, της παραγράφου 11 του άρθρου 22 και της παραγράφου 3 του άρθρου 25, εξακολουθούν να ισχύουν έως την αντικατάστασή τους από νέες.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 20
Ενσωµάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/ΕΚ
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α’
248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Μίσθωση µεταφορικών µέσων
i. Ο τόπος βραχυχρόνιας µίσθωσης µεταφορικού µέσου:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο

τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της
χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό
µέσο τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.
ii. Ο τόπος µίσθωσης, εκτός από τη βραχυχρόνια µίσθωση, µεταφορικού µέσου σε µη υποκείµενο στο φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υποκείµενος
στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία
ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο µη υποκείµενος στο φόρο λήπτης δεν είναι εγκατεστηµένος ή δεν έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό της
χώρας.
Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, στην περίπτωση σκάφους αναψυχής που µισθώνεται σε µη υποκείµενο στο
φόρο, εκτός από τη βραχυχρόνια µίσθωση, ο τόπος µίσθωσης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγµατι στη διάθεση του λήπτη στο εσωτερικό της
χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγµατι από την έδρα ή µια
µόνιµη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το
σκάφος τίθεται πράγµατι στη διάθεση του λήπτη εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγµατι από την
έδρα ή µια µόνιµη εγκατάσταση του παρέχοντος στον ίδιο τόπο
της διάθεσης του σκάφους.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.1.2013.
3. H παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000, Α’ 248) καταργείται.
Άρθρο 21
Ενσωµάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.
2859/2000 (Α’ 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείµενο στο φόρο, που έχουν
ως αντικείµενο πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες, οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγµατοποιούνται υλικώς στο κράτος
– µέλος άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς του αγαθού,
εφόσον µετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται στον ίδιο υποκείµενο στο φόρο στο εσωτερικό της
χώρας,».
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.
2859/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που πραγµατοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι
οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14.»
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013.
Άρθρο 22
Ρυθµίσεις σχετικά µε την αγορά παιγνίων
1. H παράγραφος 6 του άρθρου 16, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ και η περίπτωση ιβ’ του άρθρου 17 και το άρθρο 22
του ν. 3229/2004 (Α’ 38) καταργούνται.
2.α. Το άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) τροποποιείται ως
εξής:
Η περίπτωση β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «Τυχερά παίγνια»: Προκειµένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Να υφίσταται, έστω και εν µέρει, επιρροή της τύχης στο
αποτέλεσµα του παιγνίου.
ββ. Να υφίσταται οικονοµική διακινδύνευση (wager ή bet), που
ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο
επένδυσης στο αποτέλεσµα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηµα-
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τικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από
το ύψος της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειµένου να επιδιώξει άµεσα ή έµµεσα οικονοµικό όφελος από το αποτέλεσµα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρµογή του παρόντος ορισµού,
στην έννοια της οικονοµικής διακινδύνευσης περιλαµβάνεται και
η συµµετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κ.λπ.) και συνδέεται µε οικονοµική διακινδύνευση χρηµατικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η
οποία προηγήθηκε ή/και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών
παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως
«µικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύµφωνα µε τις διατάξεις
του β.δ. 29/1971, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχηµα.»
β. Η περίπτωση γ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) «Στοίχηµα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής
έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήµατος».
3. Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Διαδικασίες, το αποτέλεσµα των οποίων εξαρτάται από την
τύχη ή από την τεχνική και πνευµατική ικανότητα, χωρίς όµως οι
συµµετέχοντες να έχουν προς τούτο οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση περιουσιακή επιβάρυνση, ανεξάρτητα αν είναι πιθανό να
αποκτήσουν από τη συµµετοχή τους αυτή περιουσιακό όφελος,
δεν χαρακτηρίζονται, για τις ανάγκες του νόµου αυτού, ως τυχερά παίγνια.»
4. Το άρθρο 28 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 3 η φράση «του άρθρου 5» αντικαθίσταται από τη
φράση «του άρθρου 29».
β. Στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 οι λέξεις «τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ηλεκτρονικών τεχνικών – ψυχαγωγικών
παιγνίων,».
γ. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«β) Τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων στα πρόσωπα
που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συµµετέχουν σε
διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωµάτων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και στους κατόχους
αδειών και πιστοποιήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή
των κειµένων διατάξεων, των διατάξεων του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και των όρων των αδειών και πιστοποιήσεων. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων
ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα
που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συµµετέχουν σε
διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωµάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και η µορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα
διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων».
δ. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 προστίθενται
περιπτώσεις δ’ και ε’ ως εξής:
«δ. Πόροι που προέρχονται από προγράµµατα της Ε.Ε., διεθνών οργανισµών και από λοιπά προγράµµατα χρηµατοδότησης
το αντικείµενο των οποίων είναι σχετικό µε τις αρµοδιότητες, τις
δραστηριότητες και τις υποδοµές της Ε.Ε.Ε.Π..
ε. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
Η καταβολή των πόρων πραγµατοποιείται απευθείας από τους
υπόχρεους προς την Ε.Ε.Ε.Π.. H διαδικασία και ο χρόνος καταβολής και είσπραξης, οι προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, η διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής
είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και κάθε συναφές θέµα, ορίζονται
στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
5. Το άρθρο 29 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία
µητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, όπως και των τεχνικών όλων των
παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης
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των µητρώων αυτών».
β. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Ο προσδιορισµός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των
καταστηµάτων, των ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ των πιστοποιηµένων καταστηµάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια
των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
6. Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 η λέξη «λογισµική»
αντικαθίσταται από τη λέξη «ηλεκτρονική».
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα
στιγµή ότι κάθε παιγνιοµηχάνηµα ή διαδικτυακός τόπος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός
ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγµατικό χρόνο. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης, λειτουργίας και
αναβάθµισής τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδοµένα που συλλέγονται.
Κάθε σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιοµηχανηµάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισµική και φυσική ασφάλεια,
ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την
Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράµµατα, στα αποθηκευµένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήµατος αυτού, και β) η
ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευµένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούµενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η πλήρης και ολοκληρωµένη τεχνική υποδοµή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου, που συνδέονται µέσω
Κεντρικών Πληροφορικών Συστηµάτων µε το Π.Σ.Ε.Ε., είναι συνεχής υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η
οποία πραγµατοποιείται µε ευθύνη, δαπάνες και µέριµνα των κατόχων της άδειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επιβάλλεται πρόστιµο ή/και ανάκληση
της αδείας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 51 του παρόντος νόµου.
Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την
Ε.Ε.Ε.Π., οι κάτοχοι αδείας υποχρεούνται να παρέχουν στην
Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα αποµακρυσµένης πλήρους πρόσβασης
στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατά τους. Με απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. προσδιορίζονται ειδικότερα οι λεπτοµέρειες του τρόπου
πρόσβασής της στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα των κατόχων αδειών, έτσι ώστε να εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.»
7. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4002/ 2011, µετά
τη φράση «τυχερά παίγνια» προστίθεται η φράση «µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού Διεξαγωγής και Έλεγχου
Παιγνίων όσον αφορά τις καθοριζόµενες από αυτόν διαδικασίες
ελέγχου».
8. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου απαιτείται η έκδοση και η
χρήση µοναδικής ατοµικής κάρτας για κάθε παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισµοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης
ή/και η Ε.Ε.Ε.Π.. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων η απαίτηση χρήσης µοναδικής ατοµικής κάρτας για κάθε
παίκτη µπορεί να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τυχερά παίγνια
που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.»
9. Από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.
4002/2011 διαγράφεται η φράση «και δύνανται να εγκαθιστούν
τα παιγνιοµηχανήµατα σε αδειοδοτηµένους χώρους τρίτων».
10. Το άρθρο 42 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µετά τις λέξεις
«όσων εκµεταλλεύονται παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα,» προστίθεται οι λέξεις «ή, προκειµένου για τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια
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που διεξάγονται σε µικτούς χώρους, όσων ασκούν την κύρια
δραστηριότητα στους χώρους αυτούς».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, µετά από τις λέξεις
« ενώ των» προστίθεται η λέξη «τυχερών».
γ. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα είναι κατάστηµα ή χώρος, στον
οποίο ασκείται νόµιµα άλλη εµπορική κύρια δραστηριότητα, και
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιοµηχανηµάτων για τη διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων».
δ. Η περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4002/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Στις όψεις του καταστήµατος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και εντός αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση µηχανών αυτόµατης ανάληψης µετρητών (ΑΤΜ).»
11. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 καταργούνται.
12. Το άρθρο 43 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση δ’, µετά τις λέξεις «πλόες εσωτερικού» προστίθενται οι λέξεις «ή εξωτερικού».
β. Η περίπτωση ε’ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Για την εγκατάσταση παιγνιοµηχανηµάτων τυχερών παιγνίων, που πραγµατοποιείται µόνο σε αµιγείς χώρους, στα υπό
ελληνική σηµαία θαλασσοπλοούντα πλοία, που διενεργούν
πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε’,
που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισµό
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
13. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.
4002/2011 η λέξη «ψηφιακό» διαγράφεται.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 εφαρµόζονται σε κάθε παίγνιο τη διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή/και
ελέγχει η Ε.Ε.Ε.Π..
15. Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος παραχωρεί στα παραπάνω άτοµα κάρτα παίκτη για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων,
η οποία του ανήκει ή ανήκει σε τρίτο, καθώς και ο τρίτος, αν γνώριζε την παραχώρηση αυτή.»
16. Το άρθρο 54 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 4 οι λέξεις «από το διορισµό των µελών
της Ε.Ε.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «από τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισµού Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων ή της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.,
που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού,
όπως ισχύει, και ρυθµίζει τα θέµατα των ηλεκτρονικών τεχνικώνψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης
α’ του άρθρου 25 του παρόντος νόµου,».
β. Στις περιπτώσεις, που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της
παρ.15 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 στα άρθρα 232 ως περίπτωση 15, 233 ως περίπτωση 20 και 237 ως περίπτωση 20 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (π.δ. 23.2/6.3.1987,
Δ’ 166), µετά τις λέξεις «και τεχνικών» και πριν τη λέξη «παιγνίων»
προστίθενται οι λέξεις «- ψυχαγωγικών».
17. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο, υπό τον τίτλο «Κώδικας Παιγνίων», οι ισχύουσες διατάξεις
νόµων που αφορούν την οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και
έλεγχο κάθε είδους παιγνίων που διεξάγονται στην Ελλάδα,
καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την Ε.Ε.Ε.Π.. Ενδεικτικά κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις των νόµων 3229/2004 (Α’38),
4002/2011 (Α’180), 4038/2012 (Α’14), οι πάσης φύσεως διατάξεις
που αφορούν οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο
κάθε είδους παιγνίων στα καζίνο, από την ΟΠΑΠ Α.Ε., το ιπποδροµιακό στοίχηµα, τα Κρατικά Λαχεία ή άλλο φορέα, οι διατάξεις που αφορούν τα κάθε είδους δικαιώµατα του Ελληνικού
Δηµοσίου από τα παίγνια και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η
οποία εµµέσως τροποποιεί ή συµπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις ή µε οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται µε αυτές. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των
διατάξεων που ισχύουν, η νέα διάρθρωση του νοµοθετικού υλι-
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κού, όπως η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων ή προσθήκη νέων
και η νέα γενικώς κατάστρωση αυτού, η απάλειψη των διατάξεων
που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, η διενέργεια
διορθώσεων και προσαρµογών στη φραστική διατύπωση, η αναίρεση προφανών σφαλµάτων από παραδροµή, η ορθογραφική
και συντακτική διόρθωση και η διενέργεια των αναγκαίων προσαρµογών εν όψει της γενικώς ισχύουσας νοµοθεσίας.
18. H παράγραφος 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.
2961/2001 (Α’ 266), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε
την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού,
µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, µε
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για
κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.
Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες, τα
κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη
της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100)
ευρώ, µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη
µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και
πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα και
τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσµα των οποίων δεν
παράγεται µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών, γνωστά και ως live
casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστηµα από τη
στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο
διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της
ατοµικής κάρτας παίκτη, µέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατοµική κάρτα παίκτη από το παιγνιοµηχάνηµα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου.
Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει µε την πάροδο 24 ωρών από τη στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική
κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της
ατοµικής κάρτας παίκτη.»
19. Οι διατάξεις της παραγράφου 19 εφαρµόζονται στις κληρώσεις, στα παίγνια, στα στοιχήµατα και στους διαγωνισµούς
που διενεργούνται µετά την 1η Απριλίου 2013. Τυχόν επιπλέον
φόρος που παρακρατήθηκε δεν επιστρέφεται. Ως προς το αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.
9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4093/2012.
20. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα παίγνια που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
4002/2011, συµπεριλαµβάνεται και το κάθε µορφής ιπποδροµιακό στοίχηµα.»
Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.
1. Μόνιµο προσωπικό και προσωπικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, τις Δ.Ε.Κ.Ο. ή τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που υπηρετούσε
την 31η Δεκεµβρίου 2012 µε απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί µε
αίτησή του, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να
µεταταγεί ή να µεταφερθεί σε κενές οργανικές θέσεις της
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Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού, χωρίς
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου, και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Οι
µετατάξεις ή οι µεταφορές διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011. Η µετάταξη ή
η µεταφορά διενεργείται µε την ίδια σχέση εργασίας, σε θέση
κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο υπάλληλος διαθέτει
τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Για τη µετάταξη ή µεταφορά
προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου
2 του ν. 3899/2010 σε συνδυασµό µε τις όµοιες της περίπτωσης
3 υποπερίπτωση Ζ1 παράγραφος Ζ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012.
2. Το άρθρο 18 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο
µπορεί να στελεχώνεται από προσωπικό που υπηρετεί στην
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η στελέχωση πραγµατοποιείται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν
οι εντασσόµενοι στο Σώµα. Εφόσον επιλεγούν, οι κατά τα παραπάνω υπηρετούντες σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αποσπώνται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού στην Ε.Ε.Ε.Π. και υπηρετούν για διάστηµα τεσσάρων
ετών. Με όµοια πράξη µπορεί να διακόπτεται η κατά τα ανωτέρω
απόσπαση. Στους ελεγκτές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας
µετακίνησης και διαµονής. Οι Ελεγκτές υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης µε βάση τις
διατάξεις του ν. 3213/2003. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων, οι ειδικεύσεις στα αντικείµενα του έλεγχου, η περιοδικότητα συµµετοχής των Ελεγκτών στους ελέγχους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π.
µπορεί να αναθέτει, κατά τις κείµενες διατάξεις, µέρος ή και το
σύνολο των ελέγχων σε εταιρείες µε ειδική εµπειρία ή/και να
προβαίνει σε απευθείας συµφωνία µε κρατικούς φορείς ή φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
για την ανάθεση µέρους ή και του συνόλου των ελέγχων αρµοδιότητάς της. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δηµιουργούνται µικτά
κλιµάκια ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. και άλλων δηµοσίων φορέων και
υπηρεσιών.»
3. Στο εδάφιο που προστέθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 7
του ν. 4038/2012 (Α’ 14) µετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, µετά τις λέξεις «καθώς
και η» προστίθενται οι λέξεις «κατ’ επάγγελµα».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, από όταν ίσχυσε,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2α) Με τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθµίζονται ενδεικτικά τα
θέµατα που αφορούν το οργανόγραµµα των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία, τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις
ένταξης στις οργανικές θέσεις, τον αριθµό και την κατανοµή των
οργανικών θέσεων, τις σχέσεις εργασίας και έργου, τη σύσταση,
τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους λειτουργίας οµάδων εργασίας, το χρόνο και το ωρολόγιο πρόγραµµα λειτουργίας των υπηρεσιών, τις διαβαθµίσεις εµπιστευτικότητας των εγγράφων και των
πληροφοριών και τις υποχρεώσεις εχεµύθειας που διέπουν το
προσωπικό και τους µε οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόµενους µε
την Αρχή, την νοµική υποστήριξη και τη δικαστική εκπροσώπηση
της Ε.Ε.Ε.Π. από πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το προσωπικό,
τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση της
Ε.Ε.Ε.Π..
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται µετά
από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως θεσπίζονται:
αα. Ο Κανονισµός Οικονοµικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, µε
τον οποίο ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα που αφορούν στην εί-
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σπραξη, τη διαχείριση και τη διάθεση των πόρων, τις κάθε είδους
αποζηµιώσεις, τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση και
κάθε άλλο συναφές θέµα.
ββ. Ο Κανονισµός Προµηθειών και Μισθώσεων, µε τον οποίο
ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα εκτέλεσης προµηθειών υπηρεσιών και αγαθών, τα θέµατα που αφορούν κάθε είδους µισθώσεις
κινητών και ακινήτων πραγµάτων και υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές θέµα.
γγ. Ο Κανονισµός Μελετών και Έργων, µε τον οποίο ρυθµίζονται ενδεικτικά τα θέµατα που αφορούν την εκπόνηση µελετών, την
εκτέλεση έργων και κάθε άλλο συναφές θέµα.
δδ. Ο Κανονισµός Κίνησης, µε τον οποίο ρυθµίζονται ενδεικτικά
τα θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους µετακινήσεις των µελών
της, του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και των ελεγκτικών οργάνων, τα µεταφορικά της µέσα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισµών τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των προβλεποµένων από
τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόµου αυτού.
γ) Στον Οργανισµό και στους Κανονισµούς της Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί
να περιλαµβάνονται και να ενσωµατώνονται υφιστάµενες κάθε
φορά ρυθµίσεις ή εξαιρέσεις, όµοιες ή ανάλογες εκείνων που
ισχύουν για άλλους δηµόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση
και την πάταξη του εγκλήµατος και την τήρηση της δηµόσιας
τάξης, καθώς και για δηµόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που
ασκούν ελέγχους νόµιµης λειτουργίας σε διάφορους άλλους τοµείς της αγοράς.»
5. Στην Ε.Ε.Ε.Π. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, µπορεί
να αποσπάται, κατά τις κείµενες διατάξεις, προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπου απαιτείται διεξαγωγή
αστυνοµικού έργου της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου και εκείνων του ν. 3691/2008 (Α’ 166). Το αποσπασµένο προσωπικό λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών που θα λάµβανε στη θέση στην οποία υπηρετούσε πριν την απόσπαση, η δε
υπηρεσία στην Ε.Ε.Ε.Π. θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως κανονική
υπηρεσία στο Σώµα Ασφαλείας από το οποίο αυτό προέρχεται. Η
απόσπαση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
6.α. Με τον Οργανισµό της Ε.Ε.Ε.Π., οι προβλεπόµενες στην
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 και στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί
να κατανέµονται µεταξύ διοικητικού και επιστηµονικού προσωπικού µε αριθµητικά διαφορετικό τρόπο από τον προβλεπόµενο στις
παραπάνω διατάξεις.
β. Με τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς της Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί
να ορίζονται τα όργανά της που είναι αρµόδια για τη λήψη των
κατά περίπτωση προβλεποµένων από αυτούς αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες αυτές µπορούν να µεταβιβάζονται κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.
7.α. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 17 του άρθρου 7 του ν.
4038/2012 παρατείνεται για διάστηµα έξι µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
β. Αποφάσεις αποσπάσεων του Υπουργού Οικονοµικών που
έχουν εκδοθεί µε βάση τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 7 του
ν. 4038/2012, ισχύουν και παράγουν πλήρως τα αποτελέσµατά
τους από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.
8. H Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές της προς τον
Πρόεδρό της µε αποφάσεις της που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., που δηµοσιεύονται επίσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβιβάζονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες
αυτές, καθώς και εκείνες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, στους Προϊσταµένους και το προσωπικό που υπηρετούν
στην Ε.Ε.Ε.Π.. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζει τον Γραµµατέα της
Επιτροπής και τους αναπληρωτές του.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες της υποβάλλονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συ-
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νεδρίου. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζονται οι κατηγορίες των δαπανών που υποβάλλονται στον έλεγχο αυτό.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις θεµάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
1. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιζ’ ως εξής:
«Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σηµεία πώλησης της ΟΠΑΠ
Α.Ε.
2. Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011
ως εξής:
«3 Α. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται, τριµελής Επιτροπή
Ελέγχου, στην οποία το ένα µέλος προέρχεται από τα διορισµένα
µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., τα δε άλλα δύο επιλέγονται µε τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριµελής Επιτροπή
Ελέγχου, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της κείµενης νοµοθεσίας και των
συµβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού
Δηµοσίου.
α. Τα θέµατα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της
Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:
αα. Την από 15 Δεκεµβρίου 2000 σύµβαση µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας
των σε αυτή αναφεροµένων παιγνίων και των όρων της από
4.11.2011 σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε.
για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση 35.000 παιγνιοµηχανηµάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύoυν.
ββ. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά
τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων
που περιλαµβάνονται στις παραπάνω συµβάσεις, καθώς και τα
ζητήµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
γγ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταµένων µέτρων για την εµπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
δδ. Την κάθε είδους εµπορική επικοινωνία της εταιρείας και
των υπηρεσιών που µε κάθε τρόπο παρέχει.
εε. Την ενιαία τιµολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η
ΟΠΑΠ σε σχέση µε τους παραχωρησιούχους των παιγνιοµηχανηµάτων του άρθρου 39.
στστ. Τον αριθµό των σηµείων πώλησης των υπηρεσιών και το
χρονοδιάγραµµα λειτουργίας τους.
ζζ. Το περιεχόµενο των συµβάσεων της ΟΠΑΠ µε τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή µε τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.
ηη. Άλλα ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείµενα της παραγράφου 3.
β. Τα αντικείµενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέµατα, είναι:
αα. Η τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου ρύθµισης της αγοράς
των τυχερών παιγνίων, του Κανονισµού Διεξαγωγής Παιγνίων και
των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π..
ββ. Η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεµβρίου 2000 σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση
του αποκλειστικού δικαιώµατος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφεροµένων παιγνίων και
των όρων της από 4.11.2011 σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση
35.000 παιγνιοµηχανηµάτων στην Ελληνική Επικράτεια, µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.
γγ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών
από τον εθισµό, την απάτη, το έγκληµα και τη σπατάλη χρηµάτων
στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα
νόµιµα δίκτυα παιγνίων.
δδ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
εε. Η αναγνώριση των ευάλωτων οµάδων, η υποστήριξη και η
προστασία τους.
στστ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.
ζζ. Η προβλεπόµενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.

ηη. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
θθ. Η, κατά τα προβλεπόµενα, απόδοση των συµµετοχών και
φόρων στο Ελληνικό Δηµόσιο.
γ. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα
στα οποία το Διοικητικό Συµβούλιο αναθέτει αρµοδιότητες, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη
απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση µε τα ελεγχόµενα
θέµατα:
αα. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό
που προσκοµίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτηµένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της εταιρείας.
ββ. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα
εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας και θα δηµιουργήσουν ή θα µετατρέψουν υφιστάµενους συµβατικούς δεσµούς ή
θα συνιστούν µονοµερή δέσµευση της εταιρείας.
δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, µε αποφάσεις της, εξειδικεύει τον
τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα,
µε τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσµατικά.
Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου µε τις προτεινόµενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη
λήψη απόφασης ή/και τη σύναψη σύµβασης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιολογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούµενη
στην Ε.Ε.Ε.Π..
Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της
ΟΠΑΠ Α.Ε. µέτρα για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενηµερώνει την Ε.Ε.Ε.Π..
Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της ΟΠΑΠ
Α.Ε. µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού
Δηµοσίου και µε την κείµενη νοµοθεσία και οφείλει να παρέχει
στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς
τις σχετικές παραβάσεις.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. µπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της
Επιτροπής Ελέγχου στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Ε.Ε.Ε.Π.
µπορεί να αποδέχεται εν όλω ή εν µέρει τέτοιες προσφυγές, να
τις απορρίπτει ή και να ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο το αντικείµενό τους.
Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούµενο των µηνών αυτών εξάµηνο. Εφόσον
συντρέχει λόγος, µπορούν να υποβάλλονται και ενδιάµεσες έκτακτες εκθέσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δηµοσίου,
βρίσκεται εκτός του δηµόσιου τοµέα και λειτουργεί µε βάση τις
διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η Επιτροπή Ελέγχου
υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες
υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., µέσω των οποίων συντάσσει και διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισµό δαπανών της στην
ΟΠΑΠ
Α.Ε. η οποία και καταβάλει το προβλεπόµενο σε αυτόν ποσό,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση σύνταξης. Ο προϋπολογισµός και οι δαπάνες εκτελούνται µε απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν
διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασµούς. Κάθε είδους συµβάσεις αποφασίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται για λογαριασµό της από την Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον υφίσταται
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους
απολογισµό, ο οποίος αφού ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, κατατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για
λογαριασµό της Επιτροπής βεβαίωση καταβολής του προβλεπόµενου στον προϋπολογισµό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί
στο λογαριασµό εξόδων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας της τελευταίας, µε τον οποίο ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες
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λεπτοµέρειες σε σχέση µε τα παραπάνω θέµατα, καθώς και κάθε
άλλο θέµα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξής της.
ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης µέλους ή για όποιον άλλο λόγο
πρόωρης λήξης της θητείας αυτού ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας της, ο αντικαταστάτης αυτού ορίζεται µε τη διαδικασία
του άρθρου αυτού µέχρι την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόµενου µέλους.»
3. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίστηκε µε την
υπ’ αριθµ. 07274 ΕΞ/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(ΥΟΔΔ’ 413), συνεχίζουν τη θητεία τους µέχρι τη συµπλήρωση
τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση του διορισµού τους και, κατά
το µέρος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου,
φέρει πλήρως τα αποτελέσµατά της από την έναρξη ισχύος της.
4. Το άρθρο 39 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα τέταρτο και πέµπτο εδάφια της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιοµηχανήµατα που
θα χρησιµοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν,
από τον κατάλογο των εγκεκριµένων από την Ε.Ε.Ε.Π. παιγνίων
και παιγνιοµηχανηµάτων, που θέτει στη διάθεσή τους η ΟΠΑΠ
Α.Ε., οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους
από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονοµικών,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο είτε: α) δώδεκα (12) µήνες µετά την έκδοση του Κανονισµού
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση
µε τους όρους λειτουργίας των παιγνιοµηχανηµάτων είτε β) από
την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιοµηχανήµατος, µετά την έκδοση του ως άνω Κανονισµού ή της ως
άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. µε
σχετική πράξη της, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Το άρθρο 40 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1
αντικαθίστανται από εδάφια, ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιοµηχανήµατα που εκµεταλλεύεται µέσω των Πρακτορείων της,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δεκαοκτώ
(18) µηνών από την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, ο αριθµός των µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται, αζηµίως για το Δηµόσιο,
από τον αριθµό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν
η µη εµπρόθεσµη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π.. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί
το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιοµηχανήµατα µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στη σύµβαση µε την
ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρησή τους και σε κάθε περίπτωση,
µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την παραχώρηση και
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή η απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, ο αριθµός των παιγνιοµηχανηµάτων που παραχωρήθηκαν µε τη διαδικασία της
παραγράφου 6 του άρθρου 39, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζηµίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωµα εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. µπορεί, το αργότερο εντός ενός
(1) έτους από τη λήξη της προθεσµίας των είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκµετάλλευση των
µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων του προηγούµενου
εδαφίου µέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσής τους σε τρίτους
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ύστερα από προκήρυξη δηµόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Μετά
την παρέλευση της άνω ετήσιας προθεσµίας ο αριθµός των µη
λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται αζηµίως για το
Δηµόσιο, από τον αριθµό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/
2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται
αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920 ή παρόµοια σχέση φυσικού προσώπου και µίας εταιρείας.»
6. Στο άρθρο 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος
2α ως εξής:
«2α. Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άµεσης ή έµµεσης
αλλαγής ελέγχου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ, προκειµένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή µε βάση το σύνολο των
ακόλουθων κριτηρίων:
α) Τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή/και ελέγχουν άµεσα
ή έµµεσα το νοµικό πρόσωπο.
β) Τη φήµη και την εµπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το
οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης ελέγχου.
γ) Τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή,
λαµβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα προσκόµµατα που ενδέχεται να δηµιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη
δυνατότητα αποτελεσµατικής εποπτείας εκ µέρους της ΕΕΕΠ.
δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιµες υπόνοιες πως, σε σχέση
µε την προτεινόµενη απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί,
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008
ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτόν.
ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδοµένα, ιδίως προερχόµενα
από άλλες, αρµόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση µε την παράβαση από
τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεµένη µε αυτόν εταιρεία,
της νοµοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και
ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Παραβάσεις της νοµοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής ή/και συνδεδεµένη µε αυτόν
εταιρεία ή/και οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους και οι οποίες έχουν
διαπιστωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2014.
7. Η περίπτωση στ’ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση µέχρι τριών παιγνιοµηχανηµάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ
δυνάµει της από 15.12.2000 σύµβασης µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε.
και του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως ισχύει, και της παρ. 2α του
άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης
του πρακτορείου, τύπου ΣΤ’, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.,
όπως ορίζεται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
8. Η παρ. 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2β. Στα παίγνια που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
4002/2011, συµπεριλαµβάνονται και τα παίγνια που οργανώνει
και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.. Για τη ρύθµιση ή την τροποποίηση της
ρύθµισης των σχετικών θεµάτων η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλει σχετική
πρόταση στην Ε.Ε.Ε.Π..
Οι υφιστάµενοι κανονισµοί διεξαγωγής των παιγνίων της
ΟΠΑΠ Α.Ε. οι οποίοι έχουν εγκριθεί µε κοινές υπουργικές απο-
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φάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού συνεχίζουν
να ισχύουν µέχρι την έκδοση από την Ε.Ε.Ε.Π. του Κανονισµού
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή των αντίστοιχων αποφάσεων
της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, µε τη δηµοσίευση
των οποίων και καταργούνται.»
9. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργείται.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται
ως εξής:
«H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν οφείλει να καταβάλει επιχορήγηση σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώµατα διεξαγωγής παιγνιδιών ή
στοιχηµάτων που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε οι συµβατικές υποχρεώσεις της
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προς τρίτους.»
11. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργούνται.
12. Η παράγραφος, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2873/2000 (Α’285) και φέρει τον αριθµό παραγράφου 10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) καταργείται.
13. Η παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται
ως εξής:
«11.α. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία
κάθε είδους στοιχήµατος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαµβανοµένων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων δυνάµει του άρθρου 39 του ν.
4002/2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συµβάλλεται ελευθέρως µε πράκτορες,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.
β. Με τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, µετά
από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συµβάλλεται µε πράκτορες,
ιδίως δε κριτήρια δηµογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη
σχέση ανάµεσα στον αριθµό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή
προς τον πληθυσµό της περιοχής αυτής, προκειµένου να αποτρέπεται µεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική
περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεµελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εµπέδωση της δηµόσιας τάξης, την
προστασία του κοινού από τον εθισµό στα τυχερά παίγνια, την
πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήµατος και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της
διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόµενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των
προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηµατικής δραστηριότητας
και της συµµετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε µε τον τρόπο
αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία
αποτελούν το αντικείµενο της στοιχηµατικής δραστηριότητας, οι
βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»
14. Η παρ. 12 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Στη σύµβαση µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων
της πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η
Ε.Ε.Ε.Π. σύµφωνα µε την παράγραφο 11,
β. η υποχρέωση τήρησης εκ µέρους των πρακτόρων των κανονισµών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.,
γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άµεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση
µε τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,
δ. οι λόγοι καταγγελίας των συµβάσεων, ανάµεσα στους οποίους πρέπει να περιλαµβάνεται και η διαπιστωµένη παραβίαση
των κανονισµών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως
έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.»
15. Προστίθεται παρ. 13 στο άρθρο 27 του ν. 2843/ 2000 ως
εξής:
«13. Η αποζηµίωση του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες συµφωνείται συµβατικά µεταξύ της ΟΠΑΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α.Ε. και του πράκτορα και παρακρατείται άµεσα από το αντίτιµο
που καταβάλλει ο συµµετέχων.»
16. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν.δ. 3769 της 11/12.10.1957 (Α’ 202), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 του ν.δ. 3865/1958 (Α’ 58), καταργείται.
17. Το β.δ. 29/1958 της 20/29.12.1958 «Περί συστάσεως Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)», όπως
τροποποιήθηκε µε τα βασιλικά διατάγµατα 6/1964 και 240/1966
(Α’ 65), το ν.δ. 391/1974 (Α’ 102) το β.δ. 726 της 24.10/8.11.1962
(Α’ 182), το άρθρο 25 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), το άρθρο 23 του
ν. 1646/1986, µε το άρθρο µόνο του π.δ. 222/1996 (Α’ 171), µε το
β.δ. 186 της 28.3/3.4.1963 (Α’ 41) και µε το άρθρο 27 του ν.
2843/2000 (Α’ 219), καταργείται.
18. Το άρθρο 23 του ν. 1646/1986 (Α’ 138) «Μέτρα πρόληψης
και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α’ της παρ.
6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), µε το άρθρο 39 του ν.
2168/1993 (Α’ 147), µε το άρθρο 1 του ν. 1904/1990 (Α’ 143), µε
το άρθρο 13 του ν. 1948/1991 (Α’ 83) και την παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), καταργείται.
19. Τα άρθρα 1, 3, 4 και 5 του ν. 2433/1996 (Α’ 180) «Ρύθµιση
Θεµάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις» καταργούνται.
20. Το π.δ. 7/1997 (Α’ 5) «Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ
- ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» καταργείται.
21. Το π.δ. 228/1999 «Μετατροπή ΟΠΑΠ σε Α.Ε.» (Α’ 193) καταργείται.
22. Η τελευταία πρόταση της παρ. 1δ εδάφιο α’ του άρθρου 2
του π.δ. 96/2010 (Α’ 170): «Η εποπτεία της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραµένει στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού» καταργείται.
23. Η υ.α. 240/1986 (Β’ 770): «Κανονισµός οργάνωσης, λειτουργίας του ΟΠΑΠ» καταργείται.
24. Η υ.α. 34245/2000 (Β’1621): «Καταστατικό Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου» καταργείται.
25. Η υ.α. 34335/2000 (Β’ 1622): «Τροπ. αρ. 5 Καταστατικού
Α.Ε. ΟΠΑΠ»» καταργείται.
26. Η υ.α. 442/2001 (Β’ 23): «Καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.»»
καταργείται.
27. Η υ.α. οικ/2005 (υ.α. οικ. 2/34242/0025, Β’ 924): «Παροχή
κινήτρου διακράτησης για τη διάθεση µετοχών ΟΠΑΠ» καταργείται.
28. Η υ.α. 1216/1992 (Β’ 12): «Τροπ. υ.α. 24084/1986 (Κανονισµός του ΟΠΑΠ)» καταργείται.
29. Η υ.α. 29157/2000 (Β’ 1417): «Διεξαγωγή παιχνιδιών ΟΠΑΠ
µε απευθείας σύνδεση» καταργείται.
30. Η υ.α. 29160/2000 (Β’ 1427): «Διεξαγωγή παιχνιδιού ΚΙΝΟ
του ΟΠΑΠ» καταργείται.
31. Η υ.α. 33709/1990 (Β’ 39): «Κανονισµός λειτουργίας του
αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ» καταργείται.
32. Η υ.α. 11589/1995 (Β’ 330): «Τροπ. υ.α. 33709/1990 (Κανονισµός ΛΟΤΤΟ)» καταργείται.
33. Η υ.α. 29158/2000 (Β’ 1426):« Έγκριση Κανονισµού, Διεξαγωγής Αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ» καταργείται.
34. Η υ.α. 33708/1990 (Β’ 739): «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας του Λαχείου ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
35. Η υ.α. 22642/1992 (Β’ 413): «Τροπ. υ.α. 33708/1990 (Κανονισµός λειτουργίας Λαχείου ΠΡΟΤΟ)» καταργείται.
36.Η υ.α. 11588/1995 (Β’ 330): «Τροπ. υ.α. 33708/90 (Κανονισµός ΠΡΟΤΟ)» καταργείται.
37. Η υ.α. 29163/2000 (Β’ 1426): «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας δελτίου Λαχείου ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
38. Η υ.α. 29161/2000 (Β’ 1418): «Κανονισµός λειτουργίας
«ΛΟΤΤΟ 5 από 35» του ΟΠΑΠ» καταργείται.
39. Η υ.α. 29153/2000 (Β’ 1425): «Διεξαγωγή παιχνιδιού
ΠΡΟΠΟ του ΟΠΑΠ» (Βλ. τρ. µε υ.α. 9323/2006) καταργείται.
40. Η υ.α. 9323/2006 (Β’ 284): «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ» της ΟΠΑΠ ΑΕ» κα-
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ταργείται.
41. Η υ.α. ΕΤ-30960/1992 (Β’ 502): «Κανονισµός Κλήρωσης των
«ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ»» καταργείται.
42. Η υ.α. 28190/1996 (Β’ 989): «Δικαίωµα διενέργειας πρόσθετων διαγωνισµών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ» καταργείται.
43. Η υ.α. 506/2000 (Β’ 18): «Κανονισµός Λειτουργίας Παιχνιδιών-Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης» καταργείται.
44. Η υ.α. 597/2000 (Β’ 21): «Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης «Αποτελέσµατα Αγώνων Ποδοσφαίρου»» καταργείται.
45. Η υ.α. 598/2000 (Β’ 21): «Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης «Αποτελέσµατα Αγώνων Καλαθοσφαίρισης»» καταργείται.
46. Η υ.α. 29151/2000 (Β’ 1425): «Αποτελέσµατα Αγώνων Ποδοσφαίρου του ΟΠΑΠ» καταργείται.
47. Η υ.α. 29156/2000 (Β’ 1427): «Διεξαγωγή παιχνιδιού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»» καταργείται.
48. Η υ.α. 29159/2000 (Β’ 1427): «Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης του
ΟΠΑΠ ΑΕ» καταργείται.
49. Η υ.α. 291162/2000 (Β’ 1418): «Κανονισµός Διεξαγωγής
παιχνιδιού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ»» καταργείται.
50. Η υ.α. 54477/2005 (Β’ 1598): «Τροποποίηση του Κανονισµού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχηµάτων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»» καταργείται.
51. Η υ.α. 6879/2006 (Β’ 176): «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε» καταργείται.
52. Η υ.α. 17160/1992 (Β’ 472): «Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ
ποσών επιχορήγησης σε Δ’ Εθνική Κατηγορία» καταργείται.
53. Η υ.α. 30974/1992 (Β’ 228): «Απόδοση αναλογούντων ποσοστών από ΠΡΟΠΟ σε ΠΑΕ σωµατεία» καταργείται.
54. Η υ.α. 8442/1993 (Β’162): «Απόδοση επιχορηγήσεων από
ΟΠΑΠ στα Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών» καταργείται.
55. Η υ.α. 15823/1993 (Β’ 348): «Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ
επιχορηγήσεων σε σωµατεία Δ’ Εθνικής» καταργείται.
56. Η υ.α. 32542/1994 (Β’ 811): «Μηνιαία αποζηµίωση Συντονιστή Διευθυντή στον ΟΠΑΠ» καταργείται.
57. Η υ.α. 32489/1994 (Β’ 811): «Ανανέωση θητείας Συντονιστή
Διευθυντή στον ΟΠΑΠ» καταργείται.
58. Η υ.α. 20295/1999 (Β’ 1702): «Κανονισµός λειτουργίας παιχνιδιού «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ»» καταργείται.
59. Η υ.α. 798/1987 (Β’ 87): «Κανονισµός Δικαιωµάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων ΠΡΟΠΟ» καταργείται.
60. Η υ.α. 25148/1999 (Β’ 2004): «Λειτουργία Πρακτορείων,
Υποχρεώσεις-Δικαιώµατα Πρακτόρων ΟΠΑΠ» καταργείται.
61. Η υ.α. 29638/2002 (Β’ 1414): «Τροπ. υ.α. 16590/2002 κανονισµός λειτουργίας Πρακτορείων
ΟΠΑΠ Α.Ε.» καταργείται.
62. Η υ.α. 35276/2002 (Β’ 1621): «Τροπ. υ.α. περί Κανονισµού
Λειτουργίας Πρακτορείων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» καταργείται.
63. Η υ.α. 251/1999 (υ.α. 25148/1999, Β’ 2004): «Λειτουργία
Πρακτορείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώµατα Πρακτόρων ΟΠΑΠ» καταργείται.
Άρθρο 25
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγµάτων
190/2006 και 56/1985
1. Η υποπερίπτωση ε’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του π.δ. 190/2006 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντ)ασφαλιστικός και συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, για την εγγραφή του στο
Μητρώο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν ισχύ.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να ρυθµίζεται
η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστηµα
εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους,
όπως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής
φύσεως που συνδέεται µε τη διεξαγωγή τους, το σύστηµα των
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εξετάσεων, οι τυχόν επιµέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι
γνωστικές περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής της σε
ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως
ισοδύναµων µε την παρούσα πιστοποίηση γνώσεων και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2.α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5α του π.δ. 56/ 1985
(Α’21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«παρατείνεται δε, αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων µελών
µε την απόφαση της παραγράφου 1.»
β. Η θητεία της τριµελούς επιτροπής που ορίστηκε µε την µε
αριθ. πρωτ. 1000/Β.2299/13.1.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών παρατείνεται από τις 12.1.2013 έως τον ορισµό νέας
επιτροπής και σε κάθε περίπτωση µέχρι τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και καλύπτει τις πράξεις που έγιναν στο διάστηµα αυτό.
3. Το άρθρο 21β του ν. 1569/1985 (Α’183) καταργείται.
Άρθρο 26
Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986
Το π.δ. 237/1986 (Α’110) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο,
ως εξής:
«Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας,
χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγµασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήµατος, χωρίς την κατά το
άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφοµένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για δέκα
(10) ηµέρες µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής. Επί εµπλοκής
οχήµατος σε ατύχηµα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας
κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3)
χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται
η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού σήµατος
ασφάλισης.
β) Χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της
Αστυνοµικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν.
489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε χίλια (1.000) ευρώ για
τα λεωφορεία και τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης, πεντακόσια
(500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήµατα κάθε φύσης και
διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηµατικό πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που
είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
3. Προστίθεται άρθρο 5α, ως εξής:
«Άρθρο 5α
1. Ο εντοπισµός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχηµάτων και η επιδίωξη συµµόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και
µέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών
κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των
ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12, διενεργείται: 1. Από τις αρµόδιες Αστυνοµικές Αρχές µε επιτόπιους ελέγχους και 2. ηλεκτρονικά µε επιµέλεια της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία
ορίζεται ως η αρµόδια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, µε την κάτωθι διαδικασία:
α) Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει τη µε
ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων
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που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές
βάσεις δεδοµένων):
αα) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται
στο άρθρο 27β του παρόντος, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά
τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχηµάτων που είναι ασφαλισµένα
και των αυτοκίνητων οχηµάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
παρόντος,
ββ) του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών, στο
οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχηµάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων,
γγ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή
Υπουργείου που νοµιµοποιείται σύµφωνα µε την νοµοθεσία να
εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχηµάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχηµάτων αυτών.
Για το σκοπό αυτόν, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω
δηµόσιες υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε
διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και
στοιχεία τους.
β) Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των
αναφερόµενων στην προηγούµενη περίπτωση α’ αρχείων και
στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχηµα, για το οποίο προκύπτει
ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου
2 ασφαλιστική κάλυψη (δηλαδή προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο όχηµα), η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει περί αυτού πράξη, που αποστέλλεται µε σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη
του οχήµατος αυτού, µε την οποία τον καλεί να προβεί άµεσα
και το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την παραλαβή
αυτής στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από
την κυκλοφορία του οχήµατος ιδιοκτησίας του. Με την ίδια επιστολή η Γ.Γ.Π.Σ. ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήµατος ως
προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παροχή
τυχόν περαιτέρω εξηγήσεών του, σχετικά µε την εκ µέρους του
τήρηση ή µη της κατά το άρθρο το 2 υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση στην ασφαλιστική
επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ
του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
γ) Σε περίπτωση µη εµφάνισης, µη παροχής ικανοποιητικών
εξηγήσεων και µη συµµόρφωσης ιδιοκτήτη οχήµατος µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση β’, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει
τα στοιχεία αυτού και του οχήµατός του, για το όποιο δεν υφίσταται η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνοµική
Αρχή του τόπου διαµονής του ιδιοκτήτη του οχήµατος, η οποία
επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στο
άρθρο 12.
2. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόµενη στις περιπτώσεις α’
και β’ της παραγράφου 1 διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, µετά και από
αίτηση του προβλεπόµενου στο άρθρο 16 Επικουρικού Κεφαλαίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
4. Στο άρθρο 27β προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στη διάθεση
της Γ.Γ.Π.Σ., σε διαρκή βάση, προκειµένου να διενεργείται, µε
ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισµός των αυτοκίνητων
οχηµάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις
διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισµός ανασφάλιστων οχηµάτων), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο
5α του παρόντος.»
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 15.4.2013.
Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν. 3867/2010

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.
3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρµόδια διοικητική υπηρεσία για την παροχή απόψεων και
την αποστολή του διοικητικού φακέλου στα δικαστήρια σχετικά
µε τις εκκρεµείς δίκες και αξιώσεις που αναφέρονται στο πρώτο
και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, καθίσταται η
Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Για εκκρεµείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το
χρονικό διάστηµα προ της 1.1.2008, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υποχρεούται να διατυπώσει
απόψεις και να αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Για εκκρεµείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το
χρονικό διάστηµα µετά την 1.1.2008 και µέχρι την κατάργηση της
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η Διεύθυνση
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων.»
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους παραδίδει εντός είκοσι (20) ηµερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου τους αναφερόµενους στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.
3867/2010 φακέλους στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 28
Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986
Ο ν. 1667/1986 (Α’196) τροποποιείται, ως εξής:
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση
ζ’, ως εξής:
«ζ) Τη µέθοδο αποτίµησης για την αναπροσαρµογή της αξίας
των συνεταιριστικών µερίδων που εξοφλούνται ή αποδίδονται σε
συνεταίρους που αποχωρούν ή αποκλείονται από πιστωτικούς
συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου, που έχουν λάβει άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης
από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 (Α’
178), καθώς και τη µέθοδο αποτίµησης της εισφοράς που υποχρεούνται να καταβάλουν οι νέοι συνεταίροι κατά την είσοδό
τους στους ως άνω πιστωτικούς συνεταιρισµούς.»
2.α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
«Η απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας κατά την
αποχώρηση ή τον αποκλεισµό των συνεταίρων ή, καθώς και κάθε
άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών µερίδων από
πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου, που έχουν
λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν.
3601/2007, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων τους, τα οποία µπορούν επίσης να επιµερίζουν σε
όλους τους συνεταίρους που έχουν σχετικό δικαίωµα και ανάλογα µε τις µερίδες του καθενός, το ποσό που η Τράπεζα της
Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για εξόφληση της αξίας τους,
εφόσον περιλαµβάνεται σχετική ρήτρα στο καταστατικό τους.»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου, που έχουν
λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν.
3601/2007 ή σε κάθε περίπτωση που εξοφλείται από το συνεταιρισµό συνεταιριστική µερίδα αποδίδεται η αξία της, που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισµού, όπως
αυτή προκύπτει από τον ελεγµένο από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α’ 174), ισολογισµό της τελευταίας
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χρήσης. Η αξία αυτή µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε µέθοδο
αποτίµησης, η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο
προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισµός της πιστοποιείται από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω
απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας τελεί υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του πιστωτικού συνεταιρισµού που συναρτώνται µε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων
του βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας και επιφυλασσοµένης της εφαρµογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2.»
3α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ιδιότητα
του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που
είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος υπολογιζοµένης της αξίας της
σε πραγµατικούς όρους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό
συνεταιρισµό που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως
πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007.»
β. Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
4 του ν. 1667/1986, τα οποία προστέθηκαν µε την παράγραφο 3
του άρθρου 17 του ν. 3156/2003 ( Α’ 157) και αντικαταστάθηκαν
µε το άρθρο 7 του ν. 3483/ 2006 (Α’ 169), αντικαθίστανται ως
εξής:
«Προκειµένου για πιστωτικούς συνεταιρισµούς του παρόντος
νόµου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος,
σύµφωνα µε το ν. 3601/2007, κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται
κατά την είσοδό του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της µερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του
συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της
τελευταίας, ελεγµένης από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
χρήσης και µε µέθοδο αποτίµησης η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισµός της
τυχόν υπεραξίας πιστοποιείται από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο.»
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, προστίθεται περίπτωση
θ’, ως εξής:
«θ) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας
της συνεταιριστικής τους µερίδας κατά την αποχώρησή τους
από το συνεταιρισµό, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9
του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό συνεταιρισµό του
παρόντος νόµου, που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ως πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007.»
5. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:
«Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση των
αποθεµατικών πιστωτικών συνεταιρισµών του παρόντος νόµου,
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό
ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007, διανέµεται στους συνεταίρους, κατόπιν
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.»
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις θεµάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
1. Η εξάλειψη ή ο περιορισµός υφιστάµενης υποθήκης, επιταγής ή κατασχέσεως υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος,
που έχει εγγραφεί ατελώς µε βάση τις ισχύουσες γι’ αυτήν ειδικές διατάξεις πριν τη θέση της ΑΤΕ σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 68 του ν. 3601/2007, προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων,
οι εκ των οποίων έννοµες σχέσεις µεταβιβάστηκαν σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα, στο πλαίσιο της 4/27.7.2012 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (Β’2209), δύναται να γίνει από το προς η
µεταβίβαση πιστωτικό ίδρυµα και χωρίς συµβολαιογραφική
πράξη µε απλή και µονοµερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο κτηµατολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαιώµατα, κατ’ εφαρµογή της
ειδικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 12 του
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ν. 4332/1929 της 10-16.8.1929.
2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 τουν.
4332/1929 της 10-16.8.1929, ως ισχύει καταργείται µετά την παρέλευση είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Ο Οργανισµός της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο
οποίος εγκρίθηκε µε την 226698/1980/1973 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και κυρώ- θηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ.
213/1973, ως ισχύει, καταργείται από τη θέση του ως άνω πιστωτικού ιδρύµατος σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου
68 του ν. 3601/2007.
Άρθρο 30
Μέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΚ) 924/2009 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή επιφορτισµένη για
τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266) και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
14ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηµατικών κανόνων για τις µεταφορές πίστωσης
και τις άµεσες χρεώσεις σε ευρώ και µε την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94). Εξαιρέσεις σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 επιτρέπεται
να χορηγηθούν µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή
εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου.
2. Επί παραβάσεων του άρθρου 8 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
924/2009 και των άρθρων 3, 4, 5 και 9 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
260/2012, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλει µε Πράξη
της Εκτελεστικής Επιτροπής του άρθρου 55Α του Καταστατικού
της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου χρηµατικό πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου υπολογιζόµενο ως εφάπαξ
ποσό ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τριών
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη και των ειδικότερων διαδικασιών για την ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας, καθώς επίσης των διατάξεων του Ποινικού Δικαίου. Τα
ποσά των ανωτέρω προστίµων αποτελούν δηµόσιο έσοδο, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.
356/1974, Α’ 90) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε Πράξη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το
άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου από
αυτήν οργάνου. Άρνηση χορήγησης ή πληµµελής παροχή στοιχείων τιµωρείται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την επιµέτρηση
των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία
του παραβάτη, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων, η
ανάγκη πρόληψης παρόµοιων παραβάσεων, καθώς και οι τυχόν
αρνητικές επιπτώσεις επί των συναλλασσοµένων. Για τη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που επιβάλλουν κυρώσεις, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 69, παράγραφος 4 του ν. 3601/2007.
3. Αρµόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν
στα άρθρα 3, 4, 6 και 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και
στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 και την
επιβολή σχετικών κυρώσεων ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιβάλλεται σε βάρος του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
ως άνω διατάξεις πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το
ανώτατο όριο του προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επιµέ-

9590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιµώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η
διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο βαθµός
υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη. Τα ποσά
των προστίµων που επιβάλλονται αποτελούν δηµόσιο έσοδο και
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.
356/1974, Α’ 90) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν µεταξύ των χρηστών και των παρόχων των υπηρεσιών πληρωµών, όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
924/2009 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 αρµόδιοι είναι
ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –
Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισµού
που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α’ 191).
5. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι φορείς της παραγράφου 4 συνεργάζονται ενεργά µε τους αντίστοιχους φορείς
των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις θεµάτων αποκρατικοποιήσεων
1.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ του άρθρου 5 του ν.
3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 5Α».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του
ν. 3049/2002, η λέξη «Ε.Γ.Α.Α.» αντικαθίσταται από τη λέξη
«Δ.Ε.Α.Α.».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5Α του ν.
3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε σύµβαση που ανατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, συνιστάται τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύµβασης. Η Επιτροπή
συγκροτείται από έναν υπάλληλο της αρµόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούµενη
εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης
ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών και έναν δηµόσιο υπάλληλο
ή ιδιώτη µε εξειδικευµένες γνώσεις στο αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2.α. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α’165) προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:
« 1Α. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ έχει επιπλέον και τις εξής αρµοδιότητες:
α) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
(Δ.Ε.Α.Α.), που συστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3049/2002
(Α’212), όπως µετονοµάσθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου
48 του ν. 3871/2010 (Α’171).
β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών για τα θέµατα που
αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Ε.Α..
γ) Ασκεί τις αρµοδιότητες των τµηµάτων Α’ και Β’ της Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας µε την παρ. 2α του άρθρου
έκτου του ν. 4079/2012 (Α’180) Ειδικής Γραµµατείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται
στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3049/2002, µετά την τροποποίησή του
µε το άρθρο 23 του ν. 3965/2011 (Α’113).»
β. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000, προστίθεται παράγραφος
8, ως εξής:
«8. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1Α ασκούνται από το
Τµήµα το οποίο είναι αρµόδιο για την εκάστοτε αποκρατικοποιούµενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο και σε περίπτωση που
δεν έχει αρµοδιότητα κάποιο τµήµα, οι αρµοδιότητες ασκούνται
από το Τµήµα που η καθ’ ύλην αρµοδιότητά του είναι η πιο συναφής, κατά την κρίση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης. Χρέη
γραµµατέα της Δ.Ε.Α.Α. εκτελεί υπάλληλος του εκάστοτε αρµόδιου τµήµατος. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ µπορεί να συνεργάζεται για

την άσκηση των αρµοδιοτήτων της µε την ανώνυµη εταιρία µε
την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.».»
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης το Ταµείο µπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών και στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό νοµοθετικές ρυθµίσεις προς το σκοπό επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης του
έργου του Ταµείου, αιτιολογώντας αυτές ειδικά και εµπεριστατωµένα.»
4.α. Αναστέλλεται, µέχρι το χρόνο που ορίζεται στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόµιµη
εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων των µεσοπρόθεσµων πλαισίων δηµοσιονοµικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016, που
εγκρίθηκαν µε τους νόµους 3985/2011 (Α’ 151) και 4093/2013
(Α’222) αντίστοιχα, για οφειλές των εταιρειών προς το Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισµούς και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.
β. Κατά των εταιριών και των προσώπων της προηγούµενης
περίπτωσης α’ και µέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόµενη περίπτωση γ’ δεν επισπεύδονται πράξεις ή µέτρα εκτέλεσης κατά
τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόµο
για οφειλές των εταιρειών προς το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισµούς και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. Πράξεις ή µέτρα
που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
αναστέλλονται µέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόµενη περίπτωση γ’.
γ. Η αναστολή των προηγούµενων περιπτώσεων α’ και β’ διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόµιµος εκπρόσωπός
της ή έχουν επισπευσθεί µέτρα εκτέλεσης είτε µέχρι την αξιοποίηση επιµέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής είτε µέσω της
µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων τους στο ΤΑΙΠΕΔ είτε µε
τη θέση τους σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι ποινικές διώξεις
όσο και κάθε πράξη ή µέτρο εκτέλεσης κατά των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’ του παρόντος, ενώ η ευθύνη
εξόφλησης των οφειλών αυτών παραµένει στα νοµικά πρόσωπα
και βαρύνει τα περιουσιακά τους στοιχεία.
5. Οι περιπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίστανται,
από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:
«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί
ή εκλεχθεί από το Δηµόσιο ή το «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) ή άλλα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005
(Α’ 314), που ενεργούν ως µέτοχοι, µόνοι ή από κοινού.
ββ) το Δηµόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/ 2005, µόνοι ή
από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των µετοχών.»
6.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο ή µέρος
των µετοχών περιέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή τα δικαιώµατα ψήφου από τις ανωτέρω µετοχές ασκούνται από το Ταµείο, µπορούν να τροποποιούνται ως προς όλες τις διατάξεις
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3986/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011,
εδάφιο ως εξής:
«Ως προς το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς του
πάσης φύσεως προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρµόζονται,
για όσο χρόνο οι µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου επ’ αυτών ανήκουν στο Ταµείο, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ ή Β’ του ν. 3429/2005, εφόσον οι
εταιρίες αυτές, πριν τη µεταβίβαση των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου από αυτές στο Ταµείο, υπάγονταν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ ή Β’ του ν. 3429/2005,
κατά περίπτωση.»
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γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται η
παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 321 του ν. 4072/
2012, καθώς και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου
2 του ν. 3986/2011 που προστέθηκαν µε την υποπαράγραφο Δ.1.
περίπτωση 6 του ν. 4093/2012.
7.α. Στο στοιχείο στ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του
ν.δ. 827/1978 (Α’194), η φράση «πλην της εκµετάλλευσης καταστηµάτων αφορολόγητων και αδασµολόγητων ειδών» καταργείται, καθώς και η λέξη «θυγατρικές».
β. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 120 του ν. 2533/ 1997
(Α’ 228) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Επιτρέπεται στην ΚΑΕ Α.Ε. να αποσχίσει και να εισφέρει
τον κλάδο του ταξιδιωτικού εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένης της
εκµετάλλευσης των καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών, σε
εταιρεία που ιδρύει ή έχει ιδρύσει. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτής, η οποία εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση ή διαδικασία σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον
εισφερόµενο κλάδο και ιδίως σε όσα απορρέουν από την από
30.12.1997 σύµβαση παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, τις
κείµενες διατάξεις, τις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών
εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, καθώς και τις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης-µίσθωσης. Όπου στην οικεία νοµοθεσία, στις
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, στις συµβάσεις παραχώρησης – µίσθωσης και στις πάσης φύσεως άδειες
και εγκρίσεις γίνεται αναφορά στην εισφέρουσα εταιρεία, η αναφορά αυτή νοείται µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης ως αναφορά στην αποκτώσα τον κλάδο εταιρεία.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις για τη δηµόσια περιουσία
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
3130/2003 (Α’76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εναλλακτικά της δηµοσίευσης σε εφηµερίδες, η διακήρυξη
µπορεί να δηµοσιεύεται µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονοµικών και του φορέα των προς στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει διαδικτυακό
τόπο.»
2. Μετά το άρθρο 27 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέο άρθρο
27Α ως εξής:
« Άρθρο 27Α
Ρυθµίσεις για τη στέγαση
των Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
1. Οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός
της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα µε τους παρακάτω
ειδικότερους χωροταξικούς όρους:
α. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Νότιου Τοµέα Αθηνών, Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Δυτικού Τοµέα Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
και Δήµου Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε κτίρια οπουδήποτε
εντός των ορίων της χωρικής τους αρµοδιότητας.
β. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και λοιπών Δήµων Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης πλην Δήµου Θεσσαλονίκης, στεγάζονται ως κάτωθι:
αα) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα το Κορωπί Αττικής, στεγάζεται σε
κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήµου Κρωπίας.
ββ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ελευσίνα Αττικής, στεγάζεται
σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας.
γγ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τις Αχαρνές Αττικής, στεγάζεται
σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών.
δδ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων των Δηµοτικών
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Κοινοτήτων Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δηµοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήµου Δέλτα.
εε) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα την Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήµου Καλαµαριάς.
στ στ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης,
στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων της Δηµοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.
ζζ) Η Δ.Ο.Υ., που έχει έδρα τους Αµπελοκήπους Θεσσαλονίκης, στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται εντός των ορίων του
Δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.
γ. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός των
ορίων των δηµοτικών κοινοτήτων όπου βρίσκεται η έδρα του
δήµου στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Δ.Ο.Υ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, οι Δ.Ο.Υ. µπορούν
να στεγάζονται και εκτός ορίων χωρικής τους αρµοδιότητας,
κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο, εφόσον τα κτήρια στέγασης ανήκουν, κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης µίσθωσης, κατά κυριότητα στο Δηµόσιο ή
στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) ή παραχωρούνται κατά χρήση στο Δηµόσιο δωρεάν ή έναντι συµβολικού τιµήµατος.»
3.α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α’ 220) προστίθενται λέξεις ως
εξής: «το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ».
β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
οι λέξεις «ένδικα µέσα» αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος
του ν. 4111/2013, µε τις λέξεις «ένδικα βοηθήµατα».
γ. Στα ένδικα µέσα που ασκήθηκαν από 9.11.2012 και µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δυνάµει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται µε την εν
λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόµενο ποσό
καταβληθεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του
α.ν. 1920/1939 (Α’346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυµπίων και
Κληροδοτηµάτων, καταρτίζεται ο κανονισµός εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Κ. µε τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς και το τιµολόγιο κατά
κατηγορία οργανωτών και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
5. Το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ
ΒΑΣΙΛΗ», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί µε το από
28.9.2011 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’
2243/6.10.2011 έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονοµία και δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν.
2039/1939 (Α’455), µε εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των προϋπολογισµών και απολογισµών του.
Μέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
ίδρυµα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισµού του.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καταβάλλεται
στους κατά νόµο δικαιούχους αποζηµίωση για τη χρήση ακινήτων, η οποία έγινε για τη στέγαση υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
για το διάστηµα από 1.7.2012 µέχρι και 31.12.2013, εφόσον οι
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού εξακολουθούν να κάνουν χρήση
αυτών.
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.
1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη παράγρα-
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φος ως ακολούθως:
«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 30Α
δύναται να ενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον:
α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 3979/2011,
β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσει συγκεκριµένο µέσο ως προτιµώµενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί
ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά
την ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό µέσο που δηλώθηκε ως προτιµώµενο. Απόδειξη, που θα
φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούµενα εδάφια
ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσης του άρθρου
32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του από
φόρο προστιθέµενης αξίας, µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις,
το Δηµόσιο κατατάσσεται στην υπ’ αριθ. 2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου
976 ΚΠολΔ.»
Η κατά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατάταξη του
Δηµοσίου ισχύει, ανεξάρτητα από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του Δηµοσίου, σε σχέση µε απαιτήσεις του Δηµοσίου για φόρο προστιθέµενης αξίας µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως
βεβαίωσής τους.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του
ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Κατ’ εξαίρεση, αν δικαιούχος των αµφισβητούµενων απαιτήσεων είναι το Δηµόσιο, καταβάλλεται αµέσως το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον
υπάλληλο του πλειστηριασµού µέσα σε δύο µήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από
τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δηµοσίου. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της
ισχύος της. Ο χρόνος µεταξύ της είσπραξης και της επαναβεβαίωσης της απoβληθείσης απαίτησης του Δηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία παραγραφής της. Οι διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανοµές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.»
Άρθρο 34
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων
Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),
Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.)
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέµατα
του Υπουργείου Οικονοµικών
1.α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία φορολογικού
ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, µε τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήµο Αθηναίων και η κατά
τόπον αρµοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Γ’ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τµήµατος, αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο
(Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, µετονοµάζονται και µεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούµενου εδαφίου, στην οποία συνιστάται µία
ακόµη Υποδιεύθυνση και έξι επιπλέον οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος.
Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου µεταφέρονται οι κατωτέρω αρµοδιότητες για τους φορολογουµέ-

νους µεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας:
αα) Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α’ 211), όπως ισχύει, και της παρ. 4
του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α’203), όπως ισχύουν. Κατά την
έναρξη λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για τον
έλεγχο των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών 1039/2012 (Β’342), όπως ισχύει µετά από
την τροποποίησή της µε την όµοια απόφαση 1202/2012 (Β’3007),
των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ
2012/10.10.2012 (Β’ 2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών
εκµετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό
πρόσωπο ή των ηµεδαπών εταιρειών εκµετάλλευσης ακινήτων,
στις οποίες συµµετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εµφανίζεται
το φυσικό πρόσωπο.
ββ) Οι αρµοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και στην
αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουµένους µεγάλου
πλούτου.
Οι φορολογούµενοι µεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου
διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τµήµατα,
από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α’
Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ε’
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β’
Τµήµατα Ελέγχου ΣΤ’ έως και Ι’
γγ) Στον Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας:
i. Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο
οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ii. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
β.2. Οι αρµοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων
Μεγάλου Πλούτου κατανέµονται στις οργανικές του µονάδες, ως
ακολούθως:
αα) Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ι’
Κάθε Τµήµα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί
των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό µε πράξη του Προϊσταµένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..
ββ) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης
Το Τµήµα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του Τµήµατος
Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις αρµοδιότητες των εδαφίων α’ έως και ε’
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νοµική
υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του Τµήµατος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, µετά
από τη µεταφορά σε αυτό των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης
Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες, που περιγράφονται στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
Το Τµήµα έχει την αρµοδιότητα της διοικητικής και µηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
γ. Οι υφιστάµενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεµείς υποθέσεις φορολογουµένων µεγάλου
πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών
ολοκληρώνονται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο µεταφέρονται
οι αρµοδιότητες της υποπαραγράφου α’ της παρούσας παραγράφου γι’ αυτές, µαζί µε το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να
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απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους
ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι µετακινούνται
για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..
Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες, η
διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς των υποθέσεων και κάθε
αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
2.α. Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5
του ν. 4002/2011/Α’ 180) µετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωµένη
υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
µετονοµάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στο Δήµο Αθηναίων και η κατά τόπον
αρµοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Το Κέντρο του προηγούµενου εδαφίου έχει τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/
1995 (Α’ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α’
203), όπως ισχύουν και τις αρµοδιότητες της βεβαίωσης και της
αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις µεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται
από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:
αα) Φορολογουµένους, γενικά, µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα
άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ.
ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε µητρικές επιχειρήσεις
των συνδεδεµένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 90 του κ.ν. 2190/1920, ανεξάρτητα από τη
διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους.
γγ) Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιονδήποτε µετασχηµατισµό, καθώς και των πριν το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, µε
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται
σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τµήµατα, από τα οποία
τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α’
Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ε’
ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β’
Τµήµατα Ελέγχου ΣΤ’ έως και Ι’
γγ) Στον Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας:
i. Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο
οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ii. Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
iii. Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών Διαδικασιών.
β.2. Οι αρµοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέµονται στις οργανικές του µονάδες, ως ακολούθως:
αα) Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ι’.
Κάθε Τµήµα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 280/1997
επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό µε πράξη του Προϊσταµένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
ββ) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης.
Το Τµήµα ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του Τµήµατος
Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρµοδιότητες των εδαφίων α’ έως και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νοµική υποστήριξη
του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε το Τµήµα
Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, µετά από τη µεταφορά σε αυτό
των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ.,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρ-
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χονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
έσοδα.
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος, που
περιγράφονται στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο της παρούσας
περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
Το Τµήµα αναλαµβάνει τη διοικητική και µηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
δδ) Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών Διαδικασιών
Το Τµήµα παραλαµβάνει όλες τις τροποποιητικές – συµπληρωµατικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και
συναφή θέµατα που θα καθορισθούν µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση ορίζεται η ηµεροµηνία παύσης λειτουργίας του Τµήµατος.
γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη µε αριθµό
1039/2012 όπως ισχύει, µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου
Πλούτου.
Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες, η
διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς των υποθέσεων και κάθε
αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. µεταφέρονται
όλες οι αρµοδιότητες, που αφορούν στις µεγάλες επιχειρήσεις,
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στις υποπαραγράφους α’ και β’ της
παρούσας παραγράφου, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
στις κατά τόπον αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύµων Εταιρειών.
3.α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α’ 211) και
της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α’203), όπως
ισχύουν, µεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ’ ύλην
και κατά τόπον αρµοδιότητάς τους και οι αρµοδιότητες που αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωµένων από αυτά
οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών µε τη νέα τους συγκρότηση.
Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
έχουν αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου
σε φορολογουµένους µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρµοδιότητάς τους.
Α.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών
ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις
και έντεκα (11) Τµήµατα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο
Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α’
Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ε’
β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β’
Τµήµατα Ελέγχου ΣΤ’ έως και Ι’
γ) Στον Προϊστάµενο του Δ.Ε.Κ. Αθηνών υπάγονται, απευθείας:
αα) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης,
στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
ii. Οι αρµοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου
Αθηνών κατανέµονται στις οργανικές του µονάδες, ως ακολούθως:
α) Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ι’
Κάθε Τµήµα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που ορί-
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ζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί
των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό µε πράξη του Προϊσταµένου του Δ.Ε.Κ..
β) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης
Το Τµήµα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του Τµήµατος
Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρµοδιότητες των εδαφίων α’ έως και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νοµική υποστήριξη
του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε αυτές του Τµήµατος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, µετά από τη µεταφορά σε
αυτό των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος «Λογιστικό» των ίδιων
Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που
προέρχονται από τους ελέγχους του Δ.Ε.Κ., που λαµβάνουν
χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος.
Στο Τµήµα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος, που
περιγράφονται στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο της παρούσας
περίπτωσης.
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Το Γραφείο αναλαµβάνει τη διοικητική και µηχανογραφική
υποστήριξη του ΔΕΚ.
Β.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα
και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Γ’
β) Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
ii. Οι αρµοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και Γραφείων
του και είναι ίδιες µε τις αρµοδιότητες των οµώνυµων Τµηµάτων
και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.
iii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α’149) παύει να
ισχύει.
β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότητες
των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τις εκκρεµείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην απόφαση µε
αριθµό 1039/2012 όπως ισχύει, µέχρι την έναρξη λειτουργίας
των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε τη νέα τους συγκρότηση,
ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που µεταφέρονται
στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου.
Οι υφιστάµενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε τη νέα τους συγκρότηση, εκκρεµείς
υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί: i. στις υφιστάµενες Εποπτείες
Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ii. στα υφιστάµενα Τµήµατα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται µε πράξη του Προϊσταµένου εκάστου ανασυγκροτηµένου ΔΕΚ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997, στα Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Ι’ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τµήµατα
Ελέγχου Α’ έως και Γ’ του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην
όσων µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός µπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους,
στους οποίους έχει ανατεθεί µε την αρχική εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο
Τµήµα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά
το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του
ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τµήµα ελέγχου που είναι αρµόδιο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.
4. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Δικαστικού και
Νοµικής
Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).
5.α. Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων και των
Τµηµάτων αυτών, πλην των Τµηµάτων Δικαστικού και Νοµικής
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υποστήριξης και Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,
προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών
και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρµοζοµένων αναλόγως
των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταµένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τµηµάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
β. Των Τµηµάτων Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης των
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών
και των αντίστοιχων προσωρινών, µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούµενης υποπαραγράφου της παρούσας
παραγράφου, κατά προτεραιότητα µε πτυχίο νοµικών σπουδών
ή αντίστοιχη εµπειρία.
γ. Των Τµηµάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων
προσωρινών.
6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων,
καθώς και των νέων τµηµάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
7. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:
α. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου
Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των
ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α’ 66).
β. Η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρµοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων και η κατανοµή τους στις οργανικές µονάδες των προηγούµενων
παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέµα, που προκαλείται από
τη µεταφορά αρµοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στη λειτουργία των παραπάνω
υπηρεσιών.
γ. Ο κανονισµός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισµός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των
θέσεων εργασίας αυτών.
8.α. Στην υποπαράγραφο β’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011 (Α’180), όπως προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου
4 του ν. 4038/2012 (Α’14), µετά από τη λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και µετά από
τη φράση «οποιουδήποτε επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιµέρους οργανικών µονάδων υπαγόµενων σε αυτές».
β. Στην υποπαράγραφο α’ της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν.
4002/2012 (Α’180), µετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος σε Υποδιεύθυνση ή Τµήµα υπαγόµενο σε Δ.Ο.Υ. ή
Τελωνείο».
Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, καθορίζονται και ανακαθορίζονται µεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο αριθµός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και
Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές µονάδες, στις οποίες κατανέµονται και ανακατανέµονται
αυτές, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν µε
την επιφύλαξη των οριζοµένων της παραγράφου 7 του παρόντος
άρθρου.
9.α. Με αποφάσεις του αρµόδιου για τη συγκρότηση οργάνου,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν
να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα (επιτροπές, συµβούλια,
οµάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονοµικών, σε
οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει µετονοµασία ή µεταβολή στην
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οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραµµατειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική µονάδα, από την
οποία προβλέπεται για τη νόµιµη συγκρότηση του συλλογικού
οργάνου η συµµετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή
µέλους.
β. Όπου για τη συµµετοχή µελών, εισηγητών ή γραµµατέων
σε συλλογικό όργανο κάθε µορφής, αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή
Α’ ή Β’ βαθµού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ’ ή
Δ’ , αντίστοιχα, βαθµού.
γ. Όπου για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συµµετοχή Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Οικονοµικών, ως προέδρου, συντονιστή ή µέλους,
σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, µε απόφαση
του οργάνου το οποίο είναι αρµόδιο για τη συγκρότηση αυτού,
ορίζεται στη θέση του Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης στο
συλλογικό όργανο και µέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στη
Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάµενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας
επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών.
10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του
ν. 1882/1990 (Α’43) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος εκδίδονται εντός διµήνου, από
της δηµοσιεύσεώς του.»
11. Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν.
57/1973 (Α’ 149) και της µε αριθµό 139491/ 16.11.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται µε όµοια κοινή υπουργική απόφαση, δεν συµµετέχουν, από της δηµοσιεύσεως της παρούσας διάταξης,
υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως
από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά,
από τις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ..
12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του
ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις δίκες που αφορούν αδικήµατα των άρθρων 17 και 18 του
παρόντος νόµου, η εµφάνιση του µάρτυρα στο ακροατήριο δεν
είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενηµέρωση
του αρµόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ µέρους του Προϊσταµένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά µε τη
διάρκεια της απόκρυψης των εισοδηµάτων που αποκρύφτηκαν
ή τη διάρκεια της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του µη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου κύκλου
εργασιών, καθώς και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων
φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωµή τέτοιων φόρων,
τελών και εισφορών µε τις κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επ’ αυτών, τρεις τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη δικάσιµο.»
13. Το εδάφιο δ’ της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 7 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) εφαρµόζεται και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος.
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων
1. Η προβλεπόµενη αξιολόγηση της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) επεκτείνεται και για τους λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθµού και θέσης, όλων των
υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων ως προς την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης
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και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου της διαδικασίας.
2. Στην υποπαράγραφο γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 9 του
άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), προστίθεται εδάφιο δεύτερο,
ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά,
των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται
οργανικές µονάδες επιπέδου τµήµατος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας.»
3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ε.2. της παρ. Ε’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ».
4. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της
παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται υποπερίπτωση η’, ως εξής:
«η. Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).»
5.α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης 3.α της
υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 µετά τις λέξεις «κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού» προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’180).»
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µέχρι 30.12.2013 και χωρίς αµοιβή
η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα
Πληροφοριακών Συστηµάτων.»
γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7, ως
εξής:
«7. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεµάτων, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.»
6. Καταργείται η ειδικότητα του Κτηµατικού από τον κλάδο των
Εφοριακών, όπως αυτή ορίστηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν. 1882/1990. Οι οργανικές θέσεις των Εφοριακών
υπαλλήλων που έφεραν τη συγκεκριµένη ειδικότητα προστίθενται στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών υπαλλήλων χωρίς ειδικότητα.
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010,
του ν. 4021/2011 και του ν. 4060/2012
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του
ν. 3842/2010 (Α’ 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2013 απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται από φυσικό
πρόσωπο µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο, αντί
του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, είτε: (α) βεβαίωση της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ., µε την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί
το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 που αναλογεί επιµεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί του επικυρωµένου αντιγράφου
του εκκαθαριστικού σηµειώµατος Ε.Τ.ΑΚ. 2009, είτε (β) θεωρηµένο αντίγραφο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόµενης σε
δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α’ 70) του φυσικού προσώπου, µε την οποία δηλώνει
το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται
αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που
το ακίνητο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ειδικά για
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το έτος 2013 οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των
κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, εάν
δεν επισυνάπτονται τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο,
κατά περίπτωση, έγγραφα.»
2. To τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 ( Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό
επιστρέφεται από την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος
του υπόχρεου Δ.Ο.Υ..»
3. Η προθεσµία του άρθρου 44 του ν. 3763/2009 (Α’ 80) για τη
σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης
ακινήτων αναβιώνει από την 1.3.2013 µέχρι 30.6.2014.
4. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)
διαγράφεται η λέξη «και» και µετά τις λέξεις «κεφάλαια εσωτερικού» προστίθενται οι λέξεις «και οι µετοχές σε εταιρείες που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317) και του ν. 27/1975 (Α’ 77) .»
5. Στο τέλος της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 6 του
άρθρου 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του στο κράτος
αυτό.»
6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4060/2012 (A’ 22)
αντί της ηµεροµηνίας «31.12.2012» τίθεται η ηµεροµηνία
«31.5.2013».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2628/1998 (Α’151) αντί των λέξεων «εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων» τίθενται οι λέξεις
«χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του
φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν 2628/
1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3965/2011
(Α’ 113), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ανατεθούν καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, ο χρόνος άσκησης τέτοιων καθηκόντων θεωρείται ως
χρόνος υπηρεσίας σε θέση και καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος στο φορέα από τον οποίο αποσπάστηκε ο
υπάλληλος για κάθε έννοµη συνέπεια.»
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2
του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α’151) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Όταν από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί ανακριβώς στα τηρούµενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται
υποχρεωτικά ελεγκτέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80
του ν. 3842/2010 (A’ 58).»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 67Α του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τον Προϊστάµενο της
ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και φορολογικά αντικείµενα εφόσον επιλεγούν προς έλεγχο
από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και διενεργείται στην ελεγκτική υπηρεσία µε
βάση:
α) τα στοιχεία του φακέλου,
β) τα δελτία πληροφοριών,
γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών,
δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκοµίσει ο φορολογούµενος,
ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010 και
στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ..»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67Α του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται και προστίθεται νέο

εδάφιο που έχει ως εξής:
«5. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (Α’ 58). Ο
προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή µε βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.»
4. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και
λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος
παραγραφής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ελέγχονται οι
υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Η επιλογή προς έλεγχο των ως άνω υποθέσεων γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), καθώς και κριτήρια
που σχετίζονται µε τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα
βεβαιωθούν.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται τα εν γένει στοιχεία και κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη
για τον καθορισµό των προς έλεγχο υποθέσεων, τα µόρια που
αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται δείγµα σε ποσοστό µέχρι 20% των υπαγοµένων σε έλεγχο
υποθέσεων χωρίς τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, µε βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στις
ελεγκτικές υπηρεσίες.
5. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και
λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος
παραγραφής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τις οποίες
έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή
πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωµα αυτό για δύο ακόµα έτη πέραν
του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει από
31.12.2013 και µετά.
6. Το άρθρο 80 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η επιλογή των υποθέσεων, καθώς και των ετών που θα
ελεγχθούν γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται:
α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νοµική µορφή, την κατηγορία των τηρουµένων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν .4093/2012, Α’ 222), τον κλάδο ή τοµέα
δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των
διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, ανάλογα µε το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εµφάνισής τους,
την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού
συστήµατος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες
πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικηµάτων και την εν γένει φορολογική εικόνα και συµπεριφορά των υπόχρεων.
β) Σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζηµιές, συντελεστές µικτού και καθαρού
κέρδους, δεδοµένα από δηλώσεις άµεσης και έµµεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιµα στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και
άλλες πηγές πληροφοριών.
γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα
κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των προς
έλεγχο δηλώσεων, τα µόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγµα
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υπαγόµενων σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος,
χωρίς τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.
2166/1993 (Α’137), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β’ του µέρους
Α’ του ν. 2324/1995 (Α’ 146), του άρθρου 2 του ν. 2733/1999 (Α’
155) και του άρθρου 20 του ν. 3371/2005 που προβλέπουν τον
κατά προτεραιότητα φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υπόχρεων
εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν από
το χρόνο έκδοσης των οικείων αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και κατά τα τυχόν ειδικότερα οριζόµενα
από αυτές.
5. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και ετών γίνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 66 έως 67Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
2238/1994, Α’151) και του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).»
7. Μετά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 68
του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«ή δ) περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν.
3728/2008 (Α’258).»
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του ν. 2238/1994 και του ν. 4110/2013
1. Για µεταβιβάσεις µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων σε οποιοδήποτε χρηµατιστήριο οι
οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13
του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή
τους µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α’ 17).
Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα µεταβιβάσεις µετοχών από
23 Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ο οφειλόµενος φόρος θα καταβληθεί µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
2.α. Στην υποπερίπτωση στστ’ και στο δεύτερο εδάφιο της
υποπερίπτωσης ζζ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του ν. 4110/2013 µετά τις λέξεις «Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και «ΚΕΠΑ» αντίστοιχα προστίθενται οι
λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής
(Α.Σ.Υ.Ε.)» και «Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4
του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 µετά τη λέξη «(ΚΕΠΑ)» προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)».
3. Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παραγράφου 5
του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013, µετά
τις λέξεις «του Κ.Ε.Π.Α.» και «από το Κ.Ε.Π.Α.» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Α.Σ.Υ.Ε.» και «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως
αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.
4110/2013, µετά τις λέξεις «τελωνειακές» προστίθενται οι λέξεις
«ή φορολογικές».
5.α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του
ν. 4110/2013 µετά τις λέξεις «Των άρθρων 1» προστίθενται µέσα
σε παρένθεση οι λέξεις «(παράγραφοι 1 και 2),».
β. Στην αρχή της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 προστίθενται οι λέξεις «Της παραγράφου 3 του άρθρου 1,».
γ. Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.
4110/2013 οι λέξεις «για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν.»
6. Στον πίνακα 1 του πέµπτου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Άυλα στοι-
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χεία και δικαιώµατα: 10%» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Άυλα
στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης: 10%».
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε.,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτηµα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρµοζοµένων
ανάλογα των οριζοµένων στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7
και 8 του ίδιου άρθρου.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 και του ν. 4072/2012
σχετικά µε την καταχώριση συναλλαγών
για το πετρέλαιο θέρµανσης
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στις περιπτώσεις µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου
θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης εντός της προθεσµίας δεκατεσσάρων (14)
ηµερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόµου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιµο εκατό
(100) ευρώ, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων.
Στα µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω
πρόστιµα για εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών
πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, επιβάλλεται ανά µέλος
ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ηµερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών
αρχών, πρόστιµο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το
πλήθος των εκπροθέσµως ή ανακριβώς καταχωρηµένων συναλλαγών ανά µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι µέχρι πενήντα (50) φορολογικά
στοιχεία, πρόστιµο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος
των εκπροθέσµως ή ανακριβώς καταχωρηµένων συναλλαγών,
ανά µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα (51) έως εκατό (100)
φορολογικά στοιχεία πρόστιµο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από
εκατόν ένα (101) και µέχρι 150 φορολογικά στοιχεία και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά στοιχεία πέραν των 150 εφόσον το µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρµόδιο
Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόµενο πρόστιµο µε ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν. 2960/2001
καθοριζόµενα ένδικα µέσα εντός δύο µηνών από την έκδοση των
καταλογιστικών Πράξεων.
Σε περίπτωση που µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., έχει προβεί σε µη καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης ανεξαρτήτως αριθµού ή σε εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση άνω των εκατόν
πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ηµερολογιακό έτος ή
σε εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται από τις
αρµόδιες αρχές τέλεση λαθρεµπορίας, επιβάλλεται και ποινή
διαγραφής του µέλους από το µητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση
η οποία επανεισήχθη διορθωµένη στο ως άνω σύστηµα από
µέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόµενης από το άρθρο 73
παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόµου προθεσµίας
δεκατεσσάρων (14) ηµερών.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α’ 86)
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«8.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9
του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται µε το
νόµο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις» εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών
πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, οι οποίες τελέστηκαν από
1.1.2011 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, επιφυλασσοµένων
των περί λαθρεµπορίας διατάξεων.
β. Για τις περιπτώσεις µελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ για τα οποία εκκρεµεί
η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη µη καταχώριση, εκπρό-
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θεσµη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρµανσης κατά το έτος 2011, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την ψήφιση του νόµου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες
διατάξεις».
γ. Για τις περιπτώσεις µελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τα οποία εκκρεµεί
η έκδοση καταλογιστικής πράξης για τη µη καταχώριση, εκπρόθεσµη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρµανσης κατά το έτος 2012, αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την ψήφιση του νόµου «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.»
δ. Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του καταλογιζόµενου προστίµου µε ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του
ν. 2960/2001 καθοριζόµενα ένδικα µέσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του
νόµου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις» και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη
και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά
δεν έχει εκδοθεί επ’ αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού
δικαστηρίου, µε υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης ενδίκων µέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο
µέσο.
ββ. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίµου µεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, µε την οποία αιτούνται την επιστροφή της
διαφοράς µεταξύ των καταβληθέντων προστίµων και των προβλεπόµενων ανώτατων ορίων του προηγούµενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 40
Ειδικό επίδοµα τρίτεκνων και πολύτεκνων
1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες µε τρία και άνω εξαρτώµενα τέκνα ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο
ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα
πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το
ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και
κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για
τις οικογένειες µε περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
2. Ως εξαρτώµενα νοούνται 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. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν
στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα καταβάλλεται
µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία περίπτωση πέρα από τη
συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως
εξαρτώµενα τέκνα για θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης του
επιδόµατος, λαµβάνονται υπόψη τα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε
θάνατος και των δύο γονέων.
3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδοµα καταβάλλεται σε όποιον έχει την
κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το επίδοµα
καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον
πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάµους, καθώς και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα ή
υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όµως έχει την αποκλειστική

ευθύνη διατροφής τους και η µητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
4. Το επίδοµα της παραγράφου 1 χορηγείται κατόπιν αίτησης
και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Για τη διακοπή του επιδόµατος, λόγω συµπλήρωσης των οριζοµένων στην παράγραφο 2,
κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειµένου
περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή δικαιούχοι είναι
όλα τα εξαρτώµενα τέκνα που έχουν γεννηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωµα αναγνωρίζεται αναδροµικά: α) από 1.1.2013 για τέκνα γεννηµένα µέχρι 31.12.2012
και β) από την 1η του επόµενου µήνα της γέννησής τους για
τέκνα γεννηµένα εντός του 2013.
5. Το επίδοµα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον έχουν µόνιµη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαµονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα και τα
εξαρτώµενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες,
β) οµογενείς αλλοδαπούς που διαθέτουν δελτίο οµογενούς,
γ) πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες,
ε) αναγνωρισµένους πρόσφυγες των οποίων το καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959,
Α’201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968,
Α’125),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης του 1954 για το
Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α’176),
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα
και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
6. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της 10ετούς κατοικίας ή διαµονής στην Ελλάδα, η διαδικασία χορήγησης του
επιδόµατος και ο φορέας καταβολής του. Με όµοιες αποφάσεις
ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
8. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4110/2013 (Α’17) καταργείται.
Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3863/2010
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010
(Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιατροί, µετά την ειδική εκπαίδευση, αξιολογούνται από
επταµελή επιτροπή, αποτελούµενη από:
α) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον
προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
β) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε αναπληρωτή του
τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
γ) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
(Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιατρών
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού
Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ),
ε) έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), µε τον αναπληρωτή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΑ’ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

του,
στ) τον προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τον αναπληρωτή του από την ίδια Υπηρεσία,
ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας, µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1.α. Για τις δαπάνες ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
3460/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
27 του ν. 3698/2008 (Α’ 198) και ισχύει, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194).
β. Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των Περιφερειών, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 3698/2008 και ισχύει, οι
οποίες προέκυψαν κατά το έτος 2012, εκκαθαρίζονται σε βάρος
των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον ΚΑΕ 0567 έτους 2013,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Αποφάσεις ορισµού αξιολογητών και συγκρότησης γνωµοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της αριθµ.
17371/Αρ.Απόφ. 704/20.11.2008 (Β’ 2497) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νοµίµως εκδοθείσες.
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι
αλλοδαπής
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)
οι λέξεις «κατόχων Α.Φ.Μ. » αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/ 1994,
Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3943/2011 (Α’ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως
άνω τροποποιούµενη διάταξη, ως εξής:
«Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και
αποκτά πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός του, βεβαίωση από την αρµόδια φορολογική αρχή του
κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή
αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήµατος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο
άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική
αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή δηµοτική ή άλλη αναγνωρισµένη αρχή. Ειδικά το φυσικό πρόσωπο που απασχολείται
ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132) υποχρεούται να υποβάλει µαζί
µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατος που προκύπτει στην
ηµεδαπή: α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου, β) τη δηµοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν. 89/1967 και γ)
βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι το εν
λόγω φυσικό πρόσωπο απασχολείται σε επιχείρηση του α.ν.
89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης.»
3. Η παράγραφος 8α του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3943/2011
(Α’ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούµενη διάταξη, ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου.»
4. Η παράγραφος 8β του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/ 2011 (Α’ 66),
αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούµενη
διάταξη, ως εξής:
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«Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαµονής
στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού, σε φόρο µόνο για το εισόδηµά τους που προκύπτει
στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, µέσα
σε προθεσµία που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Αν δεν προσκοµισθούν ή δεν προσκοµισθούν εµπρόθεσµα
τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την
κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουµένων, η
διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»
Άρθρο 44
Προϋποθέσεις δικαιολόγησης απόκτησης µερισµάτων πλοιοκτητριών εταιρειών
1. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης των
άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. οι φορολογούµενοι κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν µερίσµατα που καταβάλλονται από ελληνικές
ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική ή ξένη
σηµαία ή εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα τις µετοχές ή µερίδια των πλοιοκτητριών
εταιρειών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ν. 27/ 1975, όπως
ισχύει, υποβάλλουν είτε µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
είτε κατά τους διενεργούµενους ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας εισοδήµατος µόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση είτε της ελληνικής ή αλλοδαπής πλοιοκτήτριας
εταιρείας πλοίου υπό ελληνική ή ξένη σηµαία είτε της εταιρείας
χαρτοφυλακίου (holding company) που κατέχει άµεσα ή έµµεσα
τις µετοχές της πλοιοκτήτριας και διανέµει το µέρισµα από την
οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούµενου ως µετόχου της εταιρείας, το καταβληθέν σε αυτόν µέρισµα και το
όνοµα του πλοίου (αριθµός και λιµένας νηολόγησης, αριθµ. ΙΜΟ)
από την εκµετάλλευση του οποίου προκύπτει το σχετικό µέρισµα.
(β) Στην περίπτωση που το µέρισµα καταβάλλεται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια πλοίου µε ξένη σηµαία αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα της διαχειρίστριας
εταιρείας που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975, ασχολείται αποκλειστικά µε τη διαχείριση, εκµετάλλευση ή ναύλωση πλοίων και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι έχει δηλωθεί και αναληφθεί από αυτήν η διαχείριση του συγκεκριµένου πλοίου.
(γ) Αντίγραφο της µοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγµατος (ΒΑΣ) των αντιστοίχων ποσών ή βεβαίωση εκχώρησης συναλλάγµατος. Τα σχετικά πρωτότυπα αναζητούνται από την
αρµόδια αρχή.
2. Η καταβολή του µερίσµατος µπορεί να γίνεται και µέσω της
διαχειρίστριας εταιρείας, η οποία µπορεί να βεβαιώνει και τη
λήψη του µερίσµατος. Στην περίπτωση αυτή η διαχειρίστρια δεν
υποχρεούται σε εγγραφή του ποσού του µερίσµατος στα βιβλία
τα οποία τηρεί. Τα εκ της εισαγωγής του συναλλάγµατος ποσά
επιτρέπεται να καταβάλλονται σε νοµικά πρόσωπα συµφερόντων
του δικαιούχου του ποσού που εισάγεται.
3. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρµόζονται και επί των εκκρεµών υποθέσεων ελέγχου.
4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, µε την εξαίρεση του
δικαιολογητικού υπό το στοιχείο γ’, υποβάλλονται και σε κάθε
άλλη περίπτωση που ελέγχεται κατά νόµο η προέλευση του εισοδήµατος που αναφέρεται σε µερίσµατα πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου.
Άρθρο 45
Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α’18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α’77)
1. Στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε
τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων
µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους
ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών
εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες,
επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του ετήσιου
ποσού του συνολικού εισαγοµένου και µετατρεποµένου σε ευρώ
συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975 (Α’ 77), η οποία υπολογίζεται µε την παρακάτω κλίµακα:
Κλιµάκιο υπολογισµού της εισφοράς
Κλιµάκιο
Συντελεστής Φόρος
Σύνολο
Σύνολο
ετήσιου
%
κλιµακίου Εισαγόµενου φόρου
συνολικού
και µετατρε(σε δολάρια
εισαγόµενου
πόµενου
Η.Π.Α.)
και µετατρεσε ευρώ συναλπόµενου
λάγµατος
σε ευρώ συναλ(σε δολάρια
λάγµατος
Η.Π.Α.)
(σε δολάρια
Η.Π.Α.)
200.000

5

10.000

200.000

10.000

200.000

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

3

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγοµένου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος της τετραετίας 2012 - 2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα µιας επιχείρησης είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων
(50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί
για πενήντα χιλιάδες και και µετατρεπόµενου σε ευρώ και µετατρεπόµενου σε ευρώ (50.000) δολάρια Η.Π.Α..
2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις µέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε
έτους της τετραετίας 2012-2015 υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισµού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος του προηγούµενου
έτους, µε την οποία συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα
των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγµατος, καθώς και σχετική
υπεύθυνη δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας στον
προϊστάµενο της αρµόδιας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία των παραπάνω υπόχρεων.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µε βάση την ειδική δήλωση υπολογισµού της ετήσιας εισφοράς.
Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και
αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν
από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους
υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την είσπραξη
του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι
των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παραγράφου1 του
παρόντος άρθρου, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό της
εισφοράς.
3. Η εισφορά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και µαζί µε την
ειδική ετήσια δήλωση καταβάλλεται και το ένα τέταρτο (1/4) της
οφειλόµενης εισφοράς σε ευρώ µε βάση την επίσηµη ισοτιµία
µεταξύ των νοµισµάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και
Δεκέµβριο του έτους υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το νόµο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσµης ή

ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά και πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
5. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε
τύπου ή µορφής, που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήµατα εγκατεστηµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975 (Α’ 77) και ασχολούµενα αποκλειστικά µε τη ναύλωση,
ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή
ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή
ξένη σηµαία πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων
και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες,
καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως
και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες
µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες, επιβάλλεται
φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος καταβάλλεται από το δικαιούχο του µερίσµατος. Ο δικαιούχος του εισοδήµατος αυτού αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο φόρο της
παρούσας παραγράφου εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης, µέσα
στον επόµενο µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για
τις επιχειρήσεις που σύµφωνα µε την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους, ασχολούνται και µε τη διαχείριση πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα µερίσµατα
που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση
2012 και µετά (οικονοµικό έτος 2013).
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, µετόχου ή εταίρου των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτά µε τη
µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, εξαιρουµένου
από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε
απευθείας είτε από εταιρίες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του
αριθµού των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται µεταξύ της επιχείρησης και του τελικού µετόχου ή εταίρου.
Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου
αυτής, ισχύουν και για τα κέρδη που διανέµουν οι ως άνω εταιρίες, µε τη µορφή εκτάκτων αµοιβών και ποσοστών (bonus) σε
µέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη, επιπλέον των µισθών. Με την ανωτέρω παρακράτηση εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την καταβολή του φόρου, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 σχετικά µε το ΤΑΙΠΕΔ
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/
2011 (Α’ 152), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υποπερίπτωση
α’ της περίπτωσης 2 της παρ. Γ’ του άρθρου πέµπτου του ν.
4079/2012 (Α’ 180), η λέξη «εξαµελές» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«πενταµελές».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/
2011, όπως αυτό προστέθηκε µε την υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 2 της παρ. Γ’ του άρθρου πέµπτου του ν. 4079/2012 (Α’
180), καταργείται.
Άρθρο 47
Επείγοντα θέµατα Υπουργείου Εσωτερικών
1. α. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν
καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων ή/και χωρίς την
τήρηση των περί δεσµεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων κατά τα
οικονοµικά έτη 2011, 2012 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων
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του προϋπολογισµού των οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
β. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών, που πραγµατοποιήθηκαν
από τις Περιφέρειες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις οικείες συµβάσεις, καταβάλλονται µε
αποµείωση του κόστους παρασχεθεισών υπηρεσιών κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των αντίστοιχων δαπανών όπως είχαν
διαµορφωθεί κατά το προηγούµενο σχολικό έτος για την παροχή
αντίστοιχου µεταφορικού έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω
δαπάνες έχουν διαµορφωθεί µετά από συµφωνία των µερών σε
ύψος χαµηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, παραµένουν ως έχουν.
Σε περίπτωση που ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν διαµορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η επιπλέον καταβολή συµψηφίζεται µε
οφειλόµενες καταβολές προς τους ίδιους δικαιούχους.
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της από
4.9.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 4089/2012 (Α’206), η τελευταία φράση «
...σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012» διαγράφεται.
2. Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέου κύκλου πράξεων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως
ωφελουµένων ατόµων», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» 2007-2013 του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, οι
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
απασχολούµενου προσωπικού στους φορείς των Ο.Τ.Α., παρατείνονται από τη λήξη τους έως 31.7.2013.
Οι ανωτέρω συµβάσεις του προσωπικού σε καµία περίπτωση
δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθεται από τους
πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, έτους 2013 ποσό
µέχρι τρία εκατοµµύρια ευρώ για την καταβολή της µισθοδοσίας
του ανωτέρω προσωπικού και για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2013 έως 31.7.2013.
3. Οι παράγραφοι 1(α-β) και 1(γ) του άρθρου 4 του π.δ. 7/2013
(Α’ 26) αναδιατυπώνονται ως εξής:
«α-β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α’
ή Β’, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων Τεχνικών Διευθύνσεων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε την
απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου και σε περίπτωση µη
ύπαρξης από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ µε βαθµό Α’
ή Β’. Ελλείψει τεχνικών υπαλλήλων µε Β’ βαθµό είναι δυνατή η
συµµετοχή τεχνικών υπαλλήλων µε Γ’ βαθµό κατηγορίας ΠΕ και
σε περίπτωση µη ύπαρξης, τεχνικών υπαλλήλων Γ’ βαθµού κατηγορίας ΤΕ.
γ. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α’ ή Β’,
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από την τεχνική υπηρεσία
του δήµου της έδρας του νοµού που εδρεύει το Τεχνικό Συµβούλιο και ο οποίος υποδεικνύεται από τον Δήµαρχο και σε περίπτωση µη ύπαρξης από τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ µε
βαθµό Α’ ή Β’. Ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου µε Β’ βαθµό είναι
δυνατή η συµµετοχή τεχνικού υπαλλήλου µε Γ’ βαθµό κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση, µη ύπαρξης, τεχνικού υπαλλήλου µε
Γ’ βαθµό κατηγορίας ΤΕ.»
Η ανωτέρω ρύθµιση έχει αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του π.δ. 7/2013 (Α’ 26).
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο των οµιλητών, επανερχόµενοι στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η συνάδελφος κ. Μαρία Γιαννακάκη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, «αν αλλάξεις όλα
τα άλλα και δεν έχεις αλλάξει το δάσκαλο, είναι µάταια η προσπάθειά σου. Εάν αλλάξεις το δάσκαλο και τίποτα άλλο να µην
αλλάξεις, η µεταβολή θα έλθει µόνη της» έγραφε ο Δηµήτρης
Γληνός. Παραφράζοντας το µεγάλο δάσκαλο-µεταρρυθµιστή,
πολύ ταπεινά θα έλεγα: Αν αξιολογήσεις όλα τ’ άλλα και δεν αξιολογήσεις, µε σκοπό να κινητοποιήσεις όλες τις δυνάµεις προκειµένου να τις θέσεις στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το δάσκαλο, είναι µάταια κάθε προσπάθειά σου.
Ο θεσµός της αξιολόγησης αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά
συστατικά στοιχεία του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήµατος ανά
την Ευρώπη. Η αποκτηθείσα εµπειρία και οι διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες και συνθήκες της κοινωνίας έχουν µετασχηµατίσει το θεσµό σε ένα πολυεπίπεδο, πολυδιάστατο και πολύµορφο σύστηµα, που συνυπολογίζει εθνικά, αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µαθητικού πληθυσµού και της εκάστοτε σχολικής µονάδας.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει θεσπιστεί ένας διακριτός και κατά περίπτωση ανεξάρτητος φορέας εποπτείας,
αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης
και του εκπαιδευτικού έργου. Σκοπός του φορέα ή της αρχής
δεν είναι η επιβολή και ο αυστηρός έλεγχος, αλλά η ενίσχυση
των διαδικασιών αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρατηρείται µια ποικιλοµορφία τρόπων και τύπων εποπτείας, συντονισµού και αξιολόγησης, η οποία
µπορεί να διεξάγεται σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο. Μπορεί, επίσης, να είναι τακτική ή έκτακτη, πλήρης ή σύντοµη, µετά από αίτηµα ή συστηµατική.
Η βάση του µηχανισµού αξιολόγησης έγκειται στο συνδυασµό
χαρακτηριστικών τόσο εξωτερικής όσο και εσωτερικής αξιολόγησης, µε απώτερο στόχο την ενδυνάµωση των σχέσεων αλληλεπίδρασης, υποστήριξης και ανατροφοδότησης µεταξύ τους.
Αντιθέτως, στη χώρα µας δεν εφαρµόζεται µε συστηµατικό
τρόπο κάποια µορφή αξιολόγησης. Ας σηµειωθεί ότι το σύστηµα
επιθεώρησης της εκπαίδευσης έχει σταµατήσει ήδη από τα τέλη
της δεκαετίας του 1970, γιατί ουσιαστικά είχε οδηγήσει στη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. Μολονότι θεσπίστηκαν έκτοτε διάφοροι τρόποι αξιολόγησης µέσω πολλών νοµοθετηµάτων,
κάποια από αυτά είτε ατόνησαν σταδιακά είτε στην πράξη δεν
εφαρµόστηκαν ποτέ.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική εξέλιξη σε
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έχει ως αποτέλεσµα την απόκλιση της
χώρας µας και σ’ αυτόν τον τοµέα από τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Για το λόγο αυτό, λοιπόν, η προώθηση του παρόντος σχεδίου
νόµου είναι κρίσιµη για την επίτευξη σύγκλισης. Το νοµοσχέδιο
αυτό µαζί µε το βελτιωµένο σχετικό προεδρικό διάταγµα θέτουν
ένα νέο πλαίσιο µε µακροπρόθεσµο στόχο τη δηµιουργία µιας
κουλτούρας αξιολόγησης. Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα νέο
εκπαιδευτικό συµβόλαιο ή εναλλακτικά για µια αλλαγή στο
ισχύον παράδειγµα. Το σύστηµα αυτό θεµελιώνεται στις αρχές
της εµπιστοσύνης, της ευθύνης, της δικαιοσύνης και της επαγγελµατικής δεοντολογίας.
Συγκεκριµένα, προωθείται η θέσπιση κοινά αποδεκτών όρων,
που θα εξασφαλίζουν µία σχετική αυτονοµία και ένα βαθµό ελευθερίας µε έµφαση στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και στη
διαµορφωτική αξιολόγηση. Κατά τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η
εσωτερική αξιολόγηση.
Αναφορικά µε την εξωτερική αξιολόγηση, είναι κρίσιµη η
ύπαρξη ενός σαφώς διατυπωµένου πλαισίου κριτηρίων, διαδικα-
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σιών και εργαλείων αξιολόγησης, που θα εδραιώνει µια κοινή αντίληψη ευθύνης και δικαιοσύνης.
Συνολικά, η ύπαρξη πολλαπλών πηγών αξιολόγησης εξασφαλίζει το συνυπολογισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε σχολικής µονάδας σε ένα συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο
αξιολόγησης. Έτσι, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα θα συγκλίνει
προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που είναι και το ζητούµενο.
Όπως έχει ήδη φανεί από τα ανωτέρω, η πρόθεση όλων είναι
να αποφευχθεί η δηµιουργία ενός στείρου πλαισίου αξιολόγησης. Στην προσπάθεια αυτή σηµαντικό ρόλο παίζει η διαρκής
επαγγελµατική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών µέσω των προγραµµάτων της διά βίου εκπαίδευσης.
Η ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, συνεπικουρούµενη από το προαναφερθέν σύστηµα αξιολόγησης, αναµένεται να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η αξιολόγηση θα έχει διαπιστωτικό, διαµορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Επιπροσθέτως η χρήση καινοτόµων στοιχείων, όπως αυτό
του άρθρου 1 παράγραφος 9, αναφορικά µε την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών από µαθητές και γονείς αυτών, αναδεικνύει τον
αποκεντρωµένο χαρακτήρα του πλαισίου αξιολόγησης.
Από την ίδρυση, λοιπόν, της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε την έκδοση του βελτιωµένου προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση, αναµένεται ότι θα προκύψουν µια σειρά από θετικά αποτελέσµατα, τα οποία συνοπτικά
θα µπορούσαν να είναι τα εξής:
Πρώτον, αποτίµηση της ποιότητας του υφιστάµενου εκπαιδευτικού έργου, ούτως ώστε να στοχοποιηθούν και να βελτιωθούν
οι αδυναµίες του συστήµατος, προτεραιότητες για βελτιωτικές
παρεµβάσεις, ρητά και σαφή κριτήρια που αναµένεται να αυξήσουν το επίπεδο προσδοκιών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού
έργου και κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την
εκπαιδευτική πολιτική, το οποίο θα βασίζεται στις στοιχειοθετηµένες µελέτες, γεγονός που θα καταστήσει το σύστηµα πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσµατικό, λιγότερο χρονοβόρο και σπάταλο.
Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν σηµαίνουν ότι το παρόν νοµοθέτηµα δεν έχει και αδυναµίες.
Η πρώτη είναι αυτή που αφορά στις απολαβές του προέδρου
της ανεξάρτητης αρχής, όπως αυτές υπολογίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι οποίες υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, γεγονός που
αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4093 2012.
Παράλληλα, δεδοµένου του σηµαντικού ρόλου του προέδρου
της αρχής, η κάλυψη της θέσης θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν
δηµόσιας προκήρυξης και όχι µέσω απευθείας ανάθεσης µε
πρωτοβουλία του αρµόδιου Υπουργού, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η διαφάνεια και η ανεξαρτησία της αρχής.
Τέλος, δεδοµένης της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και οι αντίστοιχες του διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα να καλύπτονται από το ήδη υπάρχον δυναµικό.
Τα θέµατα αυτά δύνανται να ρυθµιστούν σε σχετικές τροπολογίες που καταθέσαµε ως Δηµοκρατική Αριστερά και τις οποίες,
κύριε Υπουργέ, δηλώσατε ότι τις κάνετε δεκτές επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ και τριάντα δύο χρόνια, από την εποχή της κατάργησης
των επιθεωρητών, µπήκε ένας προβληµατισµός για την αξιολόγηση, ο οποίος βρήκε µπροστά του στεγανά είτε από την πολυνοµία είτε από την αποσπασµατικότητα, είτε επειδή επικρατούσαν κανονιστικού τύπου µηχανισµοί είτε επειδή δεν µπορούσε
να πετύχει η αποσύνδεση του βαθµολογίου και της ποσόστωσης
από µια άλλη κουλτούρα.
Ιδανικό σύστηµα σε εφτά-οχτώ πρότυπα κρατών σαφώς δεν
υπάρχει. Δείκτες, βέβαια, ποιότητας έχουν οριοθετηθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σαφώς, η συµµετοχή µαθητών, η συµµετοχή γονέων, η αυτοαξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών ήταν κάτι το οποίο θα
µπορούσε να µπει σε µία διαδικασία της κουλτούρας της νέας
αξιολόγησης.
Κάνατε µία ανεξάρτητη αρχή που λέει ότι ελέγχει, γνωµοδοτεί,
εποπτεύει, αποφασίζει, ανατροφοδοτεί -feedback σύστηµα σε
λειτουργία- και µια δευτέρου επιπέδου πενταµελή επιτροπή.
Πρώτον, στο σχολείο πρέπει να µπει ένα όριο που να λέει όχι
τι µπορεί να κάνει ο µαθητής για το σχολείο, αλλά το αντίστροφο.
Δεύτερον, οι καλοί δεν µπορεί να είναι στα «καλά» σχολεία και
οι κακοί στα «κακά», γιατί αυτήν τη διαδικασία την είδαµε. Είδαµε
µία σχέση οµηρική, πελατειακή Βουλευτή µε µέσο, µε πλαστά
χαρτιά.
Ο ανταγωνισµός µέσα στην εκπαιδευτική µονάδα είναι δεδοµένος. Η διαρροή και το χάσµα ταξικού χαρακτήρα αυξάνεται.
Θα κάνω τώρα συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Ο διορισµός του
προέδρου από τον Υπουργό αφήνει τη δυνατότητα οι αρµοδιότητές του να εµπίπτουν σε ανεξάρτητη αρχή; Η µη συµµετοχή
φορέων δείχνει στοιχεία κοινωνικοποίησης αξιολογικού συστήµατος; Η ανάθεση σε ξένους, όταν δεν µπορούν, τι δικλίδα ασφαλείας δίνει ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις; Η αξιολόγηση µε
µεταπτυχιακά –που σήµερα τουλάχιστον στον ιατρικό χώρο πληρώνονται και τούτη τη στιγµή οι εκπαιδευτικές άδειες έχουν
πέσει το τελευταίο διάστηµα στο 85%- τι σηµαίνει; Το ότι τούτη
τη στιγµή στο 47% των σχολείων δεν υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη
και ούτε καν έχετε στο µυαλό σας να τις επανδρώσετε τι σηµαίνει;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Υπάρχει ένας µνηµονιακός χαρακτήρας, ο οποίος φθάνει
τούτη τη στιγµή να είναι και προκλητικός, όταν λέει «50% στο Β’
βαθµό και 15% στον Α’». Άρα τι αξιολόγηση υπάρχει, όταν οριοθετούµε από πριν τα νούµερα; Είναι τιµωρητικού χαρακτήρα;
Το άρθρο 95 του ν. 3528 λέει ότι δύο αρνητικές ψήφοι φέρνουν απόλυση. Τουλάχιστον επί των πραγµάτων αυτό το έχουµε
βρει µπροστά µας. Και έστω ότι δεν είναι και έτσι, µπορείτε να
αποδείξετε και να δεσµευθείτε σήµερα ότι οι απολύσεις δεν θα
είναι υπαρκτές; Μπορούµε να το ακούσουµε από το στόµα σας;
Εγώ θα το περιµένω αυτό.
Βάζετε δύο ώρες αξιολόγησης. Εδώ δύο ώρες δεν αρκούν
στις πανελλήνιες εξετάσεις, για να περάσει ένα παιδί και λέτε ότι
σε ένα δίωρο µπορείτε να βγάλετε όλα τα πρότυπα κουλτούρας
του νέου που θέλετε;
Έχουµε διευθυντές και σχολικούς σύµβουλους που χάνουν το
ρόλο τους και δηµιουργούν µία µονοσήµαντη, πελατειακή σχέση,
η οποία είναι απαράδεκτη.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ, το παράδειγµα της Πίζας, το παράδειγµα
της Πορτογαλίας, το παράδειγµα της Βρετανίας δείχνουν -και εισηγητής στην επιτροπή σάς το είπε- ότι εκεί που υπήρχαν κοινωνικές διαστρωµατώσεις χαµηλών επιπέδων, υπήρξε µία
αξιολόγηση, η οποία ήταν ταξικά προσανατολισµένη, µόνο και
µόνο γιατί ήταν ανοµοιογενώς δοµουµένη, άρα µη συγκρίσιµη.
Σας τα είπαν.
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εκπαιδευτικών θα φθάνει στο σηµείο ακόµα και του ρουφιάνου. Καταντούν, δηλαδή να δίνουν
πρότυπο σε µαθητές το «σπαστήρι», που λέγαµε κάποτε, για να
επιβιώσουν.
Όλα αυτά θα ήταν καλά –θα λέγαµε- αν δεν είχατε και δεκατρείς χιλιάδες αναπληρωτές που δεν έχετε προσλάβει, όταν
έχετε χάσει και τριάντα δύο χιλιάδες διδακτικές ώρες κι όταν,
όσον αφορά το άρθρο 101 περί ανεξάρτητης αρχής, δεν ξέρετε
πότε είναι ανεξάρτητη. Δείτε τους όρους του άρθρου 101, για να
δείτε αν η συνταγµατικότητα τελικά συνάδει µε το ίδιο το νοµοσχέδιο. Η έλλειψη φορέων και της αλλοδαπής που είπα, το συµπληρώνει.
Τελικά θέλετε να δούµε περίπου, το ποσοστό που έχετε σε επιµορφωτικές άδειες στο προσωπικό; Τις έχετε µειώσει στο 87%.
Και τα κριτήρια που βάζετε στους εµπειρογνώµονες, ποια είναι;
Να τα ακούσει η Βουλή εδώ, να τα δούµε!
Τελικά το σχολικό σύµβουλο, αν θέλετε να τον κρατήσετε, µε
τι κριτήρια θα τον κρατήσετε και πώς θα τον προσγειώσετε στα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΑ’ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

νέα δεδοµένα που εσείς θέλετε να καθιερώσετε;
Αν δεν είναι τιµωρητική η αξιολόγηση, πώς θα βελτιώσουµε
τον αρνητικό, τον ανεπαρκή; Μια κοινωνία δικαίου δίνει τακτά βήµατα για να βελτιώσει τον αρνητισµό, ο οποίος πολλές φορές
µπορεί να είναι και από ταξική αντίδραση και από κοινωνική αντίδραση και από κοινωνική αδικία και το ξέρετε.
Κύριε Υφυπουργέ, καλό θα ήταν, αν µπορούσατε, να φέρνατε
µία ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στην εκπαίδευση µε τους
δείκτες που σας είπα, να είχατε ορθολογική διαχείριση πόρων,
να είχατε αξιολογήσει ανθρώπινο δυναµικό, να είχατε υποστηρίξει την αέναη, τη διά βίου ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, να είχατε
υποστηρίξει σχέσεις µέσα στην κοινότητα που να ήταν σωστές,
να είχατε δηµιουργήσει ένα αξιολογικό σύστηµα µε κουλτούρα
αξιολόγησης, που να ήταν κάτι καινούργιο.
Το καινούργιο δεν το φέρνετε. Είναι αναχρονιστικό και πολύ
φοβάµαι ότι είναι χειρότερο και από του 1982.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ πραγµατικά αυτό το σχέδιο νόµου την
καλύτερη υπηρεσία που µπορείτε να προσφέρετε αυτήν την ώρα
στη δηµόσια εκπαίδευση.
Προφανώς είναι υποκριτικό να υποστηρίζουν κάποιοι συνάδελφοι από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι µέσω αυτού του νοµοσχεδίου έχετε ύποπτες –όχι καλές- προθέσεις και ότι πρόθεση
της Κυβέρνησης, στην ουσία, είναι να διώξει εκπαιδευτικούς και
όχι να προαγάγει το έργο γενικότερα της εκπαίδευσης.
Υπάρχει κανείς στην ελληνική κοινωνία που δεν έχει διαπιστώσει ότι η δηµόσια εκπαίδευση πάσχει; Υπάρχει κανείς; Το οµολογούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί µέσω των συνδικαλιστικών τους
οργάνων, µέσω των εκπροσώπων τους. Όλοι οµολογούν ότι πάσχει σε αυτό το σηµείο η δηµόσια εκπαίδευση.
Ήταν τεράστιο σφάλµα -αυτό που είπε και πριν ο προλαλήσας- ότι εδώ και τριάντα περίπου χρόνια έχουν καταργηθεί οι επιθεωρητές εκπαίδευσης. Εµείς οι παλιότεροι γνωρίζουµε ότι ο
επιθεωρητής σήµαινε έλεγχο. Ήταν ένα πρόσωπο σεβαστό απόλυτα και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία γενικότερα. Όταν πήγαινε ο επιθεωρητής σε ένα χωριό, ήταν είδηση.
Πήγαινε να κάνει επιθεώρηση. Και ήταν όλα στην εντέλεια ή τουλάχιστον προσπαθούσαν να είναι όλα στην εντέλεια. Δυστυχώς
η νοοτροπία που επικράτησε τότε, ήταν να διώξουµε τους γενικούς διευθυντές, να διώξουµε τους επιθεωρητές, να δηµιουργήσουµε ένα άλλο µοντέλο εκπαίδευσης. Εκ του αποτελέσµατος
κρίνοντας σήµερα και µε την ασφάλεια των πολλών ετών που
έχουν παρέλθει από τότε, λέµε ότι ήταν ένα λάθος.
Όµως έστω και τώρα, η πολιτεία έρχεται να διορθώσει αυτό
το λάθος. Είναι πολύ θετικό ότι συστήνεται µία νέα υπηρεσία.
Γιατί συστήνεται νέα υπηρεσία; Για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο
του ελέγχου, γιατί είµαστε άνθρωποι και ξέρουµε ότι, όταν δηµιουργείς µία δοµή από τα ίδια υλικά που υπάρχουν µέσα στην εκπαίδευση, προφανώς υπεισέρχεται και ο υποκειµενικός παράγοντας και προφανώς κάποιοι θα αισθάνονται ότι αδικούνται ή
θα αδικηθούν. Άρα, το να δηµιουργούµε εξ υπαρχής µία ανεξάρτητη αρχή, που θα έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση όλου
του εκπαιδευτικού έργου συνολικά και των δοµών, είναι πάρα
πολύ θετικό.
Ειπώθηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα «µα δεν είναι ανεξάρτητη, γιατί
στην ουσία δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο προβλέπει το Σύνταγµα περί ανεξαρτήτων αρχών».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κανείς την αίσθηση ότι οι
µέχρι τώρα υφιστάµενες ανεξάρτητες αρχές δεν προήλθαν από
τις πλειοψηφίες; Απλώς οι πλειοψηφίες αναζήτησαν πρόσωπα
καταξιωµένα έτσι, ώστε να εξασφαλίσουν τη γενικότερη συναίνεση.
Υπάρχει κανείς, που να αµφιβάλει ότι αυτή η Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας θα αναζητήσει τα καταλληλότερα πρόσωπα, για
να στελεχώσουν αυτήν την ανεξάρτητη αρχή έτσι, ώστε από τη
γέννησή της, από τη δηµιουργία της να εξασφαλίσει την έξωθεν
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καλή µαρτυρία;
Προφανώς αυτό, η µέχρι τώρα πορεία της Κυβέρνησης, µπορεί να το εξασφαλίσει. Θα δείτε ότι θα εξασφαλιστούν και µεγάλες πλειοψηφίες σ’ αυτήν την Αίθουσα έτσι, ώστε να περιβάλουµε µε το απαραίτητο κύρος τα πρόσωπα, τα οποία θα κληθούν
να προσφέρουν σηµαντικότατη υπηρεσία στη δηµόσια και γενικότερα στην εκπαίδευση της ελληνικής νεολαίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ότι πάνε οι µαθητές στα
φροντιστήρια, το ότι πάνε πολλοί µαθητές στα ιδιωτικά σχολεία,
πρέπει να µας προβληµατίσει πολύ. Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει, γιατί ο γονιός µέσα στη φτώχεια του, µέσα στην ανέχειά
του, εξοικονοµεί κάποια χρήµατα από το υστέρηµά του, για να
στείλει το παιδί και στο φροντιστήριο και στο ιδιωτικό σχολείο.
Γιατί το κάνει άµα η δηµόσια εκπαίδευση λειτουργεί καλά, άµα
όλα έχουν καλώς; Δεν µας δείχνει η κοινωνία τι γίνεται µε την παραπαιδεία;
Πώς θα καταργήσουµε αυτό το οποίο επικρατεί στην ελληνική
κοινωνία, στην ελληνική εκπαίδευση; Θα το καταργήσουµε, όταν
κάνουµε ένα αξιόπιστο σχολειό. Ας µη γελιόµαστε. Δεν είναι
αξιόπιστο το σχολειό.
Πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, έγινε µία έρευνα, η οποία και δηµοσιεύτηκε από το Πάντειο Πανεπιστήµιο -δεν ξέρω εάν είναι
αληθινή, θα καταθέσω και σχετική ερώτηση- µεταξύ φοιτητών
για το ποιοι ήξεραν για τη µάχη του Μαραθώνα. Από τους τριακόσιους ερωτηθέντες απάντησε µία, η οποία ήταν αλβανικής καταγωγής. Αυτή ήξερε για τη µάχη του Μαραθώνα. Δυστυχώς δεν
βρίσκονται εδώ συνάδελφοι από ένα άκρο της Βουλής, για να
ακούσουν ότι και αλλοδαποί φοιτητές στη χώρα µας έχουν την
ελληνική παιδεία και είναι γνώστες της ελληνικής ιστορίας, την
οποία δεν την έχουν τα ελληνόπαιδα. Εάν αληθεύει, είναι τραγικό, κύριε Υπουργέ, από τα τριακόσια ελληνόπουλα να µην ξέρει
κανένα για τη µάχη του Μαραθώνα!
Δεν ξέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ήρθαν εκπαιδευτικοί από τα Σκόπια, για να διδάξουν ιστορία στα ελληνικά
σχολειά; Αυτά τα λάθη τού παρελθόντος θα τα αφήσουµε να συνεχίζονται; Δεν είναι αλήθειες τις οποίες πρέπει να πούµε;
Το πολιτικό σύστηµα διέπραξε τεράστια λάθη. Αυτά έχουν
αποβεί σε βάρος της εκπαίδευσης, αλλά αποβαίνουν δυστυχώς
και σε βάρος αξιών του έθνους.
Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο αυτό κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Είµαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει θετικότατη υπηρεσία µέσω αυτού του νοµοσχεδίου. Συνεχίστε και µην ακούτε τις κριτικές. Οι κριτικές που
γίνονται από την Αντιπολίτευση δεν είναι κακόπιστες, είναι καλόπιστες. Όπου χρειαστεί να κάνετε διορθώσεις, προφανώς θα τις
κάνετε, αλλά η αξιολόγηση πρέπει να γίνει.
Δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι ταµπού να φύγουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί ανεπαρκείς; Είπε ένας συνάδελφος «µα πώς θα προστατεύσουµε αυτόν, ο οποίος δεν θα κριθεί µε καλή βαθµολογία
και θα πρέπει να τον βελτιώσουµε;». Αυτή είναι η δουλειά της
Βουλής; Να βελτιώνουµε ανεπαρκείς δηµοσίους υπαλλήλους; Ο
ανεπαρκής να πάει στο σπίτι του, κύριε Υπουργέ. Περιµένουν
τόσα παιδιά άνεργα να δουλέψουν. Οι καλοί θα µείνουν. Θα τους
στηρίξουµε. Αλλά οι ανεπαρκείς δεν έχουν θέση στη δηµόσια εκπαίδευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Μαρία Τριανταφύλλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλάµε σήµερα
για την αξιολόγηση στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Μας λέτε: «Λείπουν πολλά από την εκπαίδευση, λείπει και η αξιολόγηση». Μας είπατε: «Από κάπου πρέπει να αρχίσουµε. Ας αρχίσουµε από την αξιολόγηση». Τα υπόλοιπα είναι
ήσσονος σηµασίας;
Το ότι δεν έχουν καλυφθεί τα κενά των εκπαιδευτικών είναι ήσσονος σηµασίας; Το ότι οι µαθητές δυσκολεύονται να µετακινηθούν προς τα σχολειά τους είναι ήσσονος σηµασίας; Το ότι δεν
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υπάρχουν βιβλία και βιβλιοθήκες είναι ήσσονος σηµασίας; Το ότι
συρρικνώνετε και καταργείτε δοµές χρήσιµες για τη δηµόσια και
δωρεάν εκπαίδευση είναι ήσσονος σηµασίας; Όχι, βέβαια. Αλλά
«προέχει η αξιολόγηση». Ποια αξιολόγηση;
Μιλάτε για µια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ποια είναι αυτή η ανεξάρτητη αρχή; Αυτή που θα διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό; Πού βρίσκονται αυτές οι αντικειµενικές και αδιάβλητες διαδικασίες; Πώς θα στελεχώνεται αυτή η επιτροπή; Ποιοι θα συµµετέχουν σε αυτήν, αφού δεν υπάρχει καµµία συµµετοχή φορέων της εκπαίδευσης ή και άλλων κοινωνικών φορέων;
Σταχυολογώντας κάποια από τα κριτήρια της αξιολόγησης, να
αναφέρω τα εξής: Λέτε οι σχολικές µονάδες να έχουν υποδοµές.
Ποιος ψαλιδίζει και αφανίζει τις υποδοµές και γιατί; Γιατί έχουν
κλείσει οι βιβλιοθήκες στα σχολεία; Γιατί δεν συντηρούνται τα
κτήρια; Γιατί σταµάτησε η ενισχυτική διδασκαλία; Ποιοι είναι
αυτοί που δεν στηρίζουν τις δοµές; Να πάτε να δείτε τις σχολικές
δοµές και ναι, µετά να αξιολογήσετε αυτούς που δεν τις στήριξαν
και αυτούς που τις κατέστρεψαν, αυτές, τις όποιες δοµές. Έχετε
πάει σε σχολειά της επαρχίας ή της Αττικής; Εάν πάτε, θα φρίξετε και δεν θα ξαναµιλήσετε για δοµές.
Όσον αφορά τα προσόντα των εκπαιδευτικών, όταν δεν υπάρχει επιµόρφωση –ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους- όταν δεν
υπάρχουν εκπαιδευτικές άδειες, για ποιο πράγµα µιλάµε;
Επιπλέον κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν προσόντα,
έχουν µεταπτυχιακά ή άλλα προσόντα. Για όσους θέλουν να τα
αποκτήσουν, δίνετε κάποια απάντηση ή υπάρχει µέριµνα γι’
αυτό;
Η αξιολόγηση λοιπόν, όπως και όλη η εκπαιδευτική διαδικασία,
δεν είναι ουδέτερη. Έχει στόχους. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που προτείνετε, όχι µόνο δεν προάγει τη βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης και του έργου των λειτουργών της, αλλά
αντίθετα είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε τη συνολικότερη κυβερνητική πολιτική διάλυσης της δηµόσιας παιδείας και την
πλήρη πειθάρχηση κάθε φωνής που διαφωνεί.
Η σπουδή των κυβερνώντων για άµεση εφαρµογή της αξιολόγησης και το πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο της εφαρµογής της
-οι προαγωγές, οι καθηλώσεις, οι απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων- υπακούουν φανερά σε δηµοσιονοµικά κριτήρια, δηλαδή στο
µνηµονιακό πλάνο µείωσης του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών.
Και εξηγούµε –το είπαν πάρα πολλοί, θα το πούµε ακόµη µία
φορά- ότι, όποιες και αν είναι οι επιδόσεις, οι προαγωγές σε ανώτερα µισθολογικά και βαθµολογικά κλιµάκια περιορίζονται εκ των
προτέρων. Υπάρχουν συγκεκριµένα ποσοστά. Παραδείγµατος
χάριν, το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών θα προάγεται
στον Β’ βαθµό και µόλις το 15% στον Α’ βαθµό. Αυτά τα ποσοστά
θα αυξοµειώνονται, εάν ο Υπουργός το κρίνει. Πώς θα το κρίνει;
Ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες.
Αλήθεια, δεν µας λέτε τι θα γίνεται µε όσους υστερούν, όσους
αξιολογούνται αρνητικά. Μας µιλάτε για τιµωρητικές συνέπειες,
αλλά δεν µας λέτε τίποτα για διορθωτικές κινήσεις. Ένα νοµοσχέδιο πρέπει να τα περιλαµβάνει αυτά. Είναι και έργο της Βουλής αυτά να τα βλέπει. Πώς θα γίνουν καλύτεροι όσοι εκπαιδευτικοί υστερούν και κρίνονται αρνητικά;
Επιπλέον οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών θα είναι οι διευθυντές των σχολείων και οι σχολικοί σύµβουλοι. Οι υπερεξουσίες
και οι πελατειακές σχέσεις καλά κρατούν.
Μιλάτε για την αξιολόγηση, όπως τόσα χρόνια µιλούσατε για
µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση. Όποιος πέρασε από την εκπαίδευση, γνωρίζει ότι η λέξη «µεταρρύθµιση» φέρει µύρια κακά.
Μιλάτε λοιπόν για αξιολόγηση και δεν αξιολογείτε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τους εµπνευστές του. Δεν φταίει το εκπαιδευτικό σύστηµα για τις αστοχίες και τις αποτυχίες του, αλλά οι
εκπαιδευόµενοι, µε τις νωθρές επιδόσεις τους, σύµφωνα µε την
πολιτική σκέψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Γι’ αυτό
και τιµωρούνται οι κακές επιδόσεις µε σχολές υποβαθµισµένες
ή µε τον Καιάδα της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης
και της εργασιακής απαξίωσης. Δεν φταίει το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά οι νωθροί εκπαιδευτικοί, οι ανίκανοι εκπαιδευτικοί.
Στα ερωτήµατα που τίθενται από διάφορες πλευρές, εάν δηλαδή θέλουµε καλά δηµόσια σχολεία, απαντάµε: ναι, θέλουµε
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καλά δηµόσια σχολεία. Η παιδεία για εµάς, ως ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί
καθολικό ανθρώπινο δικαίωµα και κοινωνικό αγαθό. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση,
ισότιµα σε όλους, µε στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Άρα λέµε επιτακτικά ναι στην άρση των ταξικών φραγµών,
στην απάλειψη των κάθε λογής διακρίσεων, στη δωρεάν παροχή
δηµόσιας παιδείας υψηλού επιπέδου.
Πώς θα φτιάξουµε καλά δηµόσια σχολεία; Βάλτε λιθαράκι στη
σκέψη και στη δράση σας. Να σταµατήσουν όλες οι περαιτέρω
µειώσεις κονδυλίων για την παιδεία και για την έρευνα. Να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση για πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Να γίνουν αλλαγές στις δοµές του Υπουργείου Παιδείας και
στην κεντρική διοίκηση. Να καταργηθούν όλοι οι µνηµονιακοί
νόµοι που αφορούν στην παιδεία. Χρειάζεται εξασφάλιση της λειτουργίας και της διοίκησης όλων των τύπων των σχολείων -γενικής, τεχνικής, επαγγελµατικής εκπαίδευσης- καθώς και των
πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Να επιλυθούν όλα τα βασικά ζητήµατα λειτουργίας τους -σχολικά βιβλία, συγγράµµατα, λειτουργικές δαπάνες- καθώς και η επαναλειτουργία των σχολικών και
πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών και τόσα άλλα. Να καλυφθούν
όλες οι ανάγκες σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των ερευνητικών κέντρων.
Ας σταµατήσει λοιπόν το παραµύθι των προτάσεων διαχειριστικού τύπου. Τόσα χρόνια τέτοιες προτάσεις υλοποιούνται και
να πού φτάσαµε. Εξάλλου τι τις θέλετε τις δικές µας προτάσεις;
Είναι δηµοσιονοµικά απαγορευτικές!
Εµείς λοιπόν θα λέµε όχι στη διάλυση όλων των δοµών της εκπαίδευσης µέσω µίας ψευδεπίγραφης αξιολόγησης, θα λέµε όχι
στην αποδυνάµωση και εν τέλει στην κατάργηση του κοινωνικού
κράτους, µε αποστέρηση της πρόσβασης των πολιτών στα δηµόσια κοινωνικά αγαθά και στην παιδεία, τα οποία πλέον είναι
υποχρεωµένοι να ακριβοπληρώνουν, θα λέµε όχι στις γενικευµένες ιδιωτικοποιήσεις και στην εκχώρηση νευραλγικών τοµέων
του δηµοσίου στα επιχειρηµατικά συµφέροντα, θα λέµε όχι στη
βίαιη συρρίκνωση του αριθµού των εκπαιδευτικών, στην επιδείνωση των εργασιακών τους δικαιωµάτων µέσα από εξοντωτικά
µέτρα, στην παραπέρα και την περαιτέρω αφυδάτωση του ρόλου
τους, όπως θα λέµε όχι και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ο άνθρωπος
λάβει την ορθή παιδεία, µέσα του ξυπνάει η δύναµη και η θέληση
να αναπτυχθεί και να γίνει το θεϊκότερο και ηµερότερο ζώο. Αν
δεν τύχει όµως καλής και επιµελούς παιδείας, γίνεται το πιο
άγριο από όλα όσα γεννάει η γη. Αυτά είναι λόγια του Πλάτωνα.
Ως Ελληνίδες και ως Έλληνες λοιπόν οφείλουµε στην πράξη διότι στα λόγια το λέµε έτσι και αλλιώς- να αποδείξουµε ότι η
σωστή παιδεία αποτελεί την απαρχή όλων, όχι µόνο των γνώσεων, αλλά και της συµπεριφοράς, της αγωγής και της ηθικής.
Υπάρχει έστω ένας εξ ηµών που να διαφωνεί µε την υποχρέωσή µας να θωρακίσουµε αλλά και να βελτιώσουµε το θεσµό της
δηµόσιας παιδείας; Νοµίζω πως όχι. Αυτό ακριβώς προσπαθεί
να διασφαλίσει το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αγαπητοί
συνάδελφοι.
Ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Όµως θεωρώ ότι υπήρξε καθολική παραδοχή ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό κενό στο ζήτηµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για να
ακριβολογούµε, είµαστε η µοναδική χώρα του δυτικού κόσµου,
στην οποία δεν υφίσταται η έννοια της αξιολόγησης, που για
άλλες οργανωµένες κοινωνίες θεωρείται αυτονόητη.
Βεβαίως δεν αναφέροµαι σε αξιολόγηση εκπαιδευτικών µε τη
στρεβλή ερµηνεία, την οποία θέλουν να αποδώσουν οι κοµµατικές παρατάξεις που αντιδρούν εντόνως σε αυτήν τη µεταρρύθµιση. Ακούσαµε για παράδειγµα το ΣΥΡΙΖΑ να ισχυρίζεται ότι η
διαδικασία της αξιολόγησης στοχεύει στην απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών και στην καθήλωση των µισθών τους. Η απάντηση
που δίνουµε, είναι ξεκάθαρη.
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Στόχος µας είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης, η ορθολογική διαχείριση των
πόρων, η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και
η υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αλλά και η επανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο
δηµόσιο σχολείο.
Και αυτό διότι τι άλλο δείχνει η ραγδαία εξάπλωση της παραπαιδείας; Το είπε γλαφυρότατα ο συνάδελφος προηγουµένως.
Δείχνει αυτό ακριβώς, ότι οι γονείς δεν εµπιστεύονται πλέον το
δηµόσιο σχολείο. Βρισκόµαστε µπροστά στο φαινόµενο να ξεκινούν τα φροντιστήρια από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού.
Δεν µπορούµε να κρυβόµαστε άλλο πίσω από το δάκτυλό µας.
Η αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό και απαραίτητο εργαλείο. Δεν
είναι τιµωρητικό µέσο και σε καµµία περίπτωση δεν συνδέεται µε
το µισθολόγιο ή µε την απόλυση εκπαιδευτικών.
Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω τις ρητορείες που είναι εµποτισµένες µε αµφισβήτηση και καχυποψία και προσπαθούν να
δηµιουργήσουν λανθασµένη αντίληψη στους πολίτες, όπως στην
προκειµένη περίπτωση ότι ο εργαζόµενος αξιολογείται µε απώτερο σκοπό τη δίωξή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµιουργώντας ένα σύστηµα
αδιάβλητο, αντικειµενικό, δίκαιο και αξιοκρατικό, επιτυγχάνεται
η βελτίωση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. Προσωπικά
στέκοµαι στο θεσµικό µέρος της αξιολόγησης και όχι τόσο στις
τεχνικές λεπτοµέρειες. Γι’ αυτές θα πω µόνο ότι, για να γίνουν
αποδεκτές και να επιτύχουν τον τελικό τους σκοπό, απαραιτήτως
πρέπει να είναι δίκαιες, αντικειµενικές και µε αδιαµφισβήτητες
δικλίδες ασφαλείας και για τους αξιολογούµενους, αλλά και για
τους αξιολογητές.
Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήµατα αξιολόγησης
που έχουν εφαρµοστεί στο εξωτερικό και από ό,τι είδα δεν αντιγράφεται κανένα συγκεκριµένο σύστηµα κάποιας άλλης χώρας.
Αντιθέτως προσαρµόζουµε τους στόχους που θέλουµε να επιτύχουµε στα δικά µας, τα ελληνικά δεδοµένα.
Δηµιουργούµε µία ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα διαφυλάξει
την εγκυρότητα και την αντικειµενικότητα της όλης διαδικασίας
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών µονάδων. Η
ουσία όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται στο ερώτηµα: Τι ποιότητα εκπαίδευσης θέλουµε για τα παιδιά µας και
πώς τη διασφαλίζουµε;
Χρόνια τώρα ακούµε ότι η εκπαίδευση πάσχει, υπονοώντας ότι
και οι εκπαιδευτικοί µας δεν συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωσή της. Αυτή όµως η διαπίστωση αδικεί πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους µε
αυταπάρνηση στην ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών µας.
Σας ερωτώ λοιπόν το εξής: Αυτοί άραγε φοβούνται την αξιολόγηση; Μάλλον όχι. Την επιζητούν, όπως και στην υπόλοιπη Δηµόσια Διοίκηση. Αυτοί που τροµάζουν στην ιδέα τού να
αξιολογηθούν µε αντικειµενικά κριτήρια, είναι πάντα εκείνη η
µικρή µερίδα υπαλλήλων που δεν παράγει και στις όποιες αλλαγές µονίµως αντιστέκεται.
Αυτό όµως το πανηγύρι οφείλει να τελειώσει, διότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί κτήµα κανενός, αλλά δικαίωµα των παιδιών
µας και της πατρίδας µας, αν σκεφθεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά
είναι η µεγαλύτερη επένδυση της Ελλάδος στο µέλλον!
Επίσης οφείλουµε επιτέλους να δούµε και µία άλλη πραγµατικότητα, ότι δεν ευθύνονται πάντα οι υπάλληλοι -οι εκπαιδευτικοί
στην προκειµένη περίπτωση- για την αρνητική εικόνα. Αυτό
ισχύει τόσο στην εκπαίδευση βεβαίως, αλλά και σε όλη τη Δηµόσια Διοίκηση.
Δεν συµφωνείτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες καταγεγραµµένα
προβλήµατα, τα οποία λιµνάζουν και πρέπει να µπούµε στη διαδικασία να τα ταξινοµήσουµε, να τα αξιολογήσουµε, τόσο από
πλευράς προσωπικού όσο και από πλευράς υποδοµής, ώστε
έστω και σταδιακά να τα διορθώσουµε;
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαι απόλυτα πεπεισµένη ότι το σχέδιο
νόµου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να τολµήσουµε να βάλουµε µία τάξη στα του οίκου µας. Άλλα περιθώρια
δεν υπάρχουν. Οι παθογένειες κακοφόρµισαν και από µόνη της
η κατάσταση µάς δείχνει το αδιέξοδο.
Το ξαναείπα -και το πιστεύω- ότι η αξιολόγηση αποτελεί χρή-

9605

σιµο εργαλείο, τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε ολόκληρη τη
Δηµόσια Διοίκηση. Σαφώς και θα πρέπει να γίνονται οι διορθώσεις, όταν διαπιστώνουµε αδυναµίες στο σύστηµα. Όµως ο
όποιος φόβος και η όποια καχυποψία δεν µπορούν να αποτελούν
τη µόνιµη δικαιολογία, ώστε να µη γίνεται ποτέ µία αρχή, πολύ
δε περισσότερο, όταν οι όποιες δικαιολογίες είναι προϊόντα υποκρισίας και λαϊκισµού.
Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ο στόχος
της αξιολόγησης είναι να εξοπλίσουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις
µιας σύγχρονης εκπαίδευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
Δεν έχει να κάνει µε την τιµωρία του εκπαιδευτικού, αλλά αντιθέτως µε την υποστήριξή του. Άλλωστε, σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης για τον αξιολογούµενο, όπως πολλοί
συνάδελφοι αναρωτήθηκαν, θα υπάρχει σύστηµα επιµόρφωσης,
για να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντά του.
Γνωρίζοντας ότι τόσο η µαθητική κοινότητα όσο και η εκπαιδευτική -που υπό αντίξοες συνθήκες ασκούν τα καθήκοντά τουςθα ευνοηθούν από αυτό το νέο σύστηµα, σας καλώ να αναθεωρήσετε και να στηρίξουµε όλοι το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό και
να του ζητήσω µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά», να δοθεί
το δικαίωµα εκείνου του απαιτούµενου διαστήµατος παράτασης
στους φοιτητές και στους σπουδαστές, που ήδη φοιτούν στις
σχολές που µεταφέρονται ούτως, ώστε να τελειώσουν στις πόλεις που βρίσκονται και τούτο κυρίως για οικονοµικούς λόγους,
που λαµβάνουν τεράστια διάσταση µέσα σε αυτές τις δύσκολες
ώρες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τις δοµές
και τις λειτουργίες του, οφείλει να υποστηρίζει το έργο της παιδείας, να δίνει στο νέο άνθρωπο τα απαραίτητα εφόδια για τη
ζωή του.
Τα εφόδια αυτά τον βοηθούν στην απλή καθηµερινότητά του,
του προσφέρουν την κατάρτιση για την µετέπειτα επαγγελµατική
του πορεία, αλλά κυρίως συµβάλλουν στην διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλήθεια, πόσο κοντά είναι το
δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλα αυτά; Ποιες είναι οι στρεβλώσεις, οι παθογένειές του, οι ελλείψεις του, τα πλεονεκτήµατα
και τα δυνατά του σηµεία;
Για να απαντηθούν τα ερωτήµατα, χρειάζεται αυτογνωσία. Και
εδώ θα παίξει ρόλο η αξιολόγηση. Μία αξιολόγηση όµως, µε επιστηµονικό, µεθοδικό και διαφανή τρόπο.
Κύριε Υπουργέ, ο ύφαλος που πρέπει να αποφύγουµε, είναι η
υιοθέτηση χωρίς κριτική προσέγγιση µεθοδολογιών άλλων
χωρών. Πολλές πρακτικές δοκιµασµένες και επιτυχείς σε εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών µπορεί να µην ταιριάζουν στις
ελληνικές ιδιαιτερότητες.
Για να βελτιωθεί τελικά το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, απαιτείται πολιτική βούληση και αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα των καιρών. Ας προσεγγίσουµε την αξιολόγηση ως εργαλείο ενδοσκόπησης, ώστε να σχεδιαστεί η θεραπεία. Η κύρια µέριµνα του κράτους θα πρέπει να αφορά τη διασφάλιση της επιστηµονικής εγκυρότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας, καθώς και τη
µετέπειτα αξιοποίηση των πορισµάτων για βελτίωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου, η αναγκαιότητα της αξιολόγησης δεν αµφισβητείται. Από το Βήµα της Βουλής των Ελλήνων ζητώ από όλους τους φορείς, τους δασκάλους,
τους µαθητές, τους γονείς και κηδεµόνες να βοηθήσουν να
βρούµε τι φταίει και να υλοποιήσουµε την αλλαγή όλοι µαζί.
Έχοντας το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, να σχεδιάσουµε
το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, ώστε η νέα γενιά να µην περάσει
τα δικά µας δεινά. Να διδάξουµε τα παιδιά, ώστε να προσεγγίσουν τη ζωή πιο ουσιαστικά και συνετά. Να έχουν γνώσεις και
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κριτική ικανότητα, θάρρος, τόλµη λήψης πρωτοβουλιών, για να
προοδεύουν και δυνατό χαρακτήρα, ώστε να αντέχουν τις συνέπειες των λαθών τους και να µαθαίνουν από αυτά και να προχωρούν.
Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σήµερα, ενώ παρέχει όγκο πληροφορίας, δεν αναπτύσσει όσο θα έπρεπε την κριτική ικανότητα
και την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων. Από την άλλη, δεν αφήνει
στα παιδιά και στους νέους αρκετό ελεύθερο χρόνο, για να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να πολιτικοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν.
Είναι τόσο ραγδαίες πλέον οι µεταβολές, λόγω της τεχνολογίας και την ανάπτυξης των επιστηµών, που η αρτιότητα δεν µπορεί να στηριχθεί τόσο στην αποµνηµόνευση της γνώσης όσο
στην παράλληλη απόκτηση µεθοδολογικών εργαλείων και κριτικής ικανότητας. Εδώ µπορεί να συνεισφέρει η τεχνολογία, που
ως δυναµικό εργαλείο µπορεί να κερδίσει έδαφος στην εκπαίδευση.
Κύριε Υπουργέ, επίσης διερευνητική προσέγγιση χρειάζεται
και το σύστηµα αξιολόγησης των µαθητών για την εισαγωγή τους
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που βασίζεται στα γραπτά και δεν
λαµβάνει υπ’ όψιν τις άλλες πλευρές της προσωπικότητας που
συνιστούν τον άνθρωπο.
Η ίδια η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη έφτασε ως το σήµερα,
µέσα από προσαρµογή και εξέλιξη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και
για το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θέλουµε σύγχρονα και όχι αναχρονιστικά αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Πρέπει να προχωρήσουµε σε αξιολόγηση και αλλαγές και όχι να περιοριζόµαστε και να ικανοποιούµαστε µε τα
συνθήµατα για αλλαγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό να λάβουµε υπ’
όψιν απόπειρες µεταρρυθµίσεων και τροποποιήσεων των τελευταίων ετών, να αποκωδικοποιήσουµε τα αίτια αποτυχίας τους.
Ήρθε η ώρα να ξεφύγουµε από τη λογική της εξυπηρέτησης
κοµµατικών συµφερόντων, µε εργαλείο τις παραµέτρους του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως η πρόσφατη κατάργηση της
βάσης τού «δέκα» για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγονται φωνές διαµαρτυρίας απέναντι στην αξιολόγηση, άλλοτε µε επιχειρήµατα κι άλλοτε µε συνδικαλιστικές κορώνες. Έχουν δαιµονοποιηθεί οι
αλλαγές και έχουν αγιοποιηθεί τα κατεστηµένα. Ταυτόχρονα δεν
αρνείται εύκολα κάποιος ότι εν µέρει, αποτελούν συστατικά της
αποτυχηµένης συνταγής. Τείνουµε να αιχµαλωτιστούµε οικειοθελώς στην υφιστάµενη κατάσταση, από την οποία παράλληλα,
προσπαθούµε να ξεφύγουµε.
Δεν θα µπορούσα να παραλείψω να αναφέρω ενδεικτικά, εκπαιδευτικούς στόχους που έχει ανάγκη η χώρα µας. Αφού µελετήσουµε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, να
δώσουµε έµφαση στην εξειδίκευση των σπουδών που θα τις καλύπτουν. Έτσι µε τεκµηριωµένη ενηµέρωση θα µπορεί ο µαθητής
µετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, να επιλέξει τη σχολή, που θα ταιριάζει στις κλίσεις του και παράλληλα θα του εξασφαλίζει επαγγελµατική απασχόληση.
Ένα γεγονός που θα πρέπει να µας προβληµατίζει έντονα,
είναι ότι ενώ έχουµε πληθώρα µορφωµένων και εξειδικευµένων
νέων αποφοίτων των ΤΕΙ και των πανεπιστηµίων, ακόµη σε σηµαντικό βαθµό εισάγουµε γνώση και τεχνολογία.
Συνεπώς να καλλιεργήσουµε συνειδητά την κριτική ικανότητα
και την ικανότητα διαχείρισης γνώσης από τα µαθητικά χρόνια.
Οι µέθοδοι διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά εργαλεία χρειάζονται εκσυγχρονισµό, µετά από τεκµηρίωση, µέσω της αξιολόγησης των κατάλληλων σηµείων παρέµβασης.
Κύριε Υπουργέ, αξιολογώντας τη σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού έργου, θα πρέπει να κονδύλια που δαπανώνται, να είναι
επαρκή, να υπάρχει υλικοτεχνική υποδοµή και παράλληλα ο δάσκαλος να αµείβεται ικανοποιητικά, ώστε απερίσπαστος οικονοµικά να αφιερωθεί στο έργο του.
Ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, ας βάλουµε στην πρώτη
θέση την παιδεία, πριν απ’ όλα τα άλλα, διότι τα πάντα είναι θέµα
παιδείας.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µετά από απόφαση του Σώµατος, θα εξαντλήσουµε
τον κατάλογο των οµιλητών σήµερα και θα κλείσουµε µε τον
κύριο Υπουργό. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν
αύριο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα δευτερολογήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Οι δευτερολογίες
θα γίνουν αύριο. Θα µιλήσουν πρώτα οι εισηγητές και µετά θα
πάρουν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Άρα θα εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών σήµερα και θα κλείσει τη συζήτηση ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουµε αύριο. Αύριο θα µιλήσει και ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα µιλήσει και ο
Υπουργός αύριο. Αυτό είναι άλλο θέµα. Σήµερα κλείνουµε µε την
οµιλία του Υπουργού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Άρα οι κοινοβουλευτικοί θα
µιλήσουν αύριο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως, για δώδεκα λεπτά.
Το λόγο έχει ο κ. Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας, κυρίως από την
Αντιπολίτευση, να συνδέουν το µνηµόνιο µε την αξιολόγηση,
θεωρώ ότι γίνεται µία πολύ σηµαντική παρανόηση.
Δεν είναι δυνατόν σήµερα στη σηµερινή κοινωνία, η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει τα πάντα, να συζητάµε ένα νοµοσχέδιο
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και να λέµε ότι η αξιολόγηση συνδέεται µε το µνηµόνιο.
Είναι απαίτηση της κοινωνίας η αξιολόγηση. Πολλά από τα
δεινά τα οποία αντιµετωπίζει η χώρα µας, έχουν ως αιτία την έλλειψη αξιολόγησης και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το δεχτούµε
και να το ασπαστούµε όλοι. Καταλαβαίνω ότι το νοµοσχέδιο, το
οποίο κατατίθεται, είναι ένα αρχικό σηµαντικό βήµα για την αξιολόγηση. Καταλαβαίνω ότι µπορεί να υπάρξουν αντιρρήσεις και
βελτιώσεις –έχω και εγώ δυο παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου- αλλά δεν µπορούµε να αφορίζουµε την αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση είναι ένα ζητούµενο για όλους µας και κυρίως
στη χώρα µας έχει εκλείψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν
αξιολογείται τίποτα. Δεν αξιολογείται κανένας δηµόσιος λειτουργός. Είναι πάρα πολύ σηµαντική όµως για τη συνέχεια της πατρίδος µας και για την επιβίωση της χώρας µας.
Πρώτη παρατήρηση: Δεν πρέπει να γίνει η αξιολόγηση µέτρο
για συσσώρευση προσόντων, δηλαδή να οδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί σε έναν αγώνα να προσθέτουν τυπικά προσόντα. Αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό και νοµίζω ότι θα οδηγήσει σε αντίθετη
πλευρά. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πάνω στην εκπαίδευση και
όχι στη συσσώρευση τίτλων. Αυτό ως παρατήρηση. Νοµίζω ότι
µπορεί να βρεθεί ο τρόπος να βελτιωθεί.
Δεύτερη παρατήρηση: Δεν µπορεί να εξαρτάται η αξιολόγηση
απόλυτα από την απόδοση των µαθητών. Ξέρετε ότι είναι ταξικό
να συνδέσουµε την αξιολόγηση µε την απόδοση των µαθητών κι
εκεί χρειάζεται µία προσοχή.
Θέλω επίσης να πω ότι κάποτε ο συµπατριώτης µου, ο µεγάλος κοµµουνιστής εκπαιδευτικός, ο Μίλτος Κουντουράς, διώχθηκε -ενώ ήταν ένας καινοτόµος εκπαιδευτικός- για τις πολιτικές
του πεποιθήσεις. Αυτό πρέπει να το αποφύγουµε. Καταλαβαίνω
ότι η ανεξάρτητη αρχή σωστά είναι ανεξάρτητη, αλλά πάντα εµπεριέχει τον κίνδυνο να κατευθύνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το αποφύγουµε. Κατανοώ απολύτως ότι οι
προθέσεις της Κυβέρνησης είναι προς αυτόν το δρόµο.
Εγώ δεν είµαι εκπαιδευτικός, είµαι αγρότης. Θα σας πω λοιπόν
ένα στάδιο αξιολόγησης το οποίο κάνουµε εµείς οι αγρότες.
Εµείς που έχουµε ελιές στη Λέσβο, κύριε Υπουργέ -έχει σηµασία να ακούτε και αυτά, γιατί και αυτά εκπαίδευση είναι- όταν
είναι να κλαδέψουµε ή να κάνουµε κάποιας µορφής καλλιέργειες, κατευθείαν ζητούµε να έρθουν οι γύρω αγρότες να µας
αξιολογήσουν, να δουν τι κάναµε καλά και τι λάθος. Αυτό θέλω
να σας πω, ότι η αξιολόγηση είναι ζητούµενο στην κοινωνία και
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πρέπει να την επιδιώκουµε. Θα υπάρχουν λάθη, θα υπάρχουν παραλείψεις. Είναι καλύτερο όµως από το να µην υπάρχει αξιολόγηση.
Γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει, µε το χέρι στην καρδιά, όλοι να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε και για το σύντοµο της οµιλίας σας.
Η κ. Ευγενία Βαµβακά έχει το λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος που κατέθεσε η Κυβέρνηση για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών, όχι µόνο δεν προάγει τη βελτίωση της δηµόσιας
εκπαίδευσης και του έργου των λειτουργών της, αλλά αντίθετα
είναι απόλυτα εναρµονισµένο µε τη συνολικότερη κυβερνητική
πολιτική διάλυσης της δηµόσιας παιδείας και την πλήρη εκπειθάρχηση κάθε φωνής που την αντιστρατεύεται.
Συγκεκριµένα το προτεινόµενο σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συµβάλλει στην υλοποίηση των επιταγών του τρίτου
µνηµονίου για µείωση των µισθολογικών δαπανών για την παιδεία, µέσα από την καθήλωση των µισθών των εκπαιδευτικών και
τη σε βάθος -όχι και τόσο µακρινού- χρόνου µείωση του αριθµού
των µονίµων µε διαθεσιµότητες και απολύσεις.
Η επιστηµονική εγκυρότητα και η αντικειµενικότητα της διαδικασίας ατοµικής αξιολόγησης κατά το σχέδιο του προεδρικού
διατάγµατος, είναι εκ των προτέρων φαλκιδευµένη, αφού τα διοικητικά κριτήρια της αξιολόγησης που προτείνονται, είναι στην
πλειονότητά τους ασαφή και µακριά από κάθε αντικειµενικότητα.
Τα αντίστοιχα παιδαγωγικά, διδακτικά κριτήρια της αξιολόγησης
αντιβαίνουν σε κάθε σοβαρή επιστηµονική θεώρηση. Τα λίγα αντικειµενικά κριτήρια -τίτλοι σπουδών, µεταπτυχιακά, δηµοσιεύσεις, επιµορφώσεις κ.λπ.- είναι και αντικειµενικά πρόσθετα σε
όλους τους εκπαιδευτικούς που δεν τα έχουν ήδη αποκτήσει, δηλαδή, στους περισσότερους, αφού οι εκπαιδευτικές άδειες για
µεταπτυχιακά και διδακτορικά έχουν καταργηθεί, η επιµόρφωση
δεν υπάρχει πλέον, τα λίγα προγράµµατα που υπήρχαν, έχουν
ανασταλεί ή ακυρωθεί και αφορούσαν µικρό αριθµό συµµετεχόντων και η οικονοµική κατάσταση των εκπαιδευτικών δεν τους επιτρέπει φυσικά να επιµορφωθούν από µόνοι τους.
Η ένταξη όλων αυτών που λέµε στο επικαιροποιηµένο µνηµονιακό πλαίσιο µάς δηµιουργεί την ισχυρή πεποίθηση πως η όλη
διαδικασία της αξιολόγησης θα οδηγήσει πέραν όλων των άλλων
και στην κατηγοριοποίηση, την υποβάθµιση και τελικά στο κλείσιµο σχολείων, µε εναλλακτική λύση την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση σχολικών µονάδων, δηλαδή την εξάρτησή τους από µη
δηµόσιες πηγές χρηµατοδότησης. Τόσο οι γενικότερες κατευθύνσεις τής εφαρµοζόµενης τροϊκανής πολιτικής όσο και η διεθνής εµπειρία από την εφαρµογή τέτοιων υποδειγµάτων
ενισχύουν την πεποίθηση αυτή. Η συµµόρφωση, η εκπειθάρχηση
και η κατάλυση κάθε δηµοκρατικού και συνεργατικού εκπαιδευτικού πλαισίου είναι οι κεντρικές στοχεύσεις τής εν λόγω αξιολογικής λογικής.
Το πλαίσιο της αξιολόγησης που επιδιώκεται να επιβληθεί µε
το σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος, ορίζει το διευθυντή σχολείου και το σχολικό σύµβουλο ως κριτές, που µε τις εκθέσεις
τους θα καθορίζουν τις τύχες και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Με λίγα λόγια, δηµιουργούνται µονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, που αποκτούν υπερεξουσίες ανεξέλεγκτης επιβολής των εκπαιδευτικών και των πολιτικών επιλογών τους. Επιπλέον
δροµολογούνται σοβαρά αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική λειτουργία. Αλλοιώνεται ο ρόλος των σχολικών συµβούλων,
υπονοµεύεται η δυνατότητα δηµοκρατικής λειτουργίας των σχολείων.
Με άλλα λόγια, η µόνη βέβαιη συνέπεια από την εφαρµογή
αυτού του σχεδίου αξιολόγησης είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή ακόµη και πιο εκτεταµένων πελατειακών σχέσεων µεταξύ
προϊσταµένων και υφισταµένων, καθώς και άγριου ανταγωνισµού
µεταξύ συναδέλφων. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν προοιωνίζει την
οποιαδήποτε βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευσης. Προοιωνίζεται αντίθετα ο οξύς
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εξατοµικευµένος ανταγωνισµός, ο πειθαναγκασµός της συµµόρφωσης σε µικρές και µεγάλες εξουσίες και ο αυταρχισµός, φυσικά, ως θεµελιώδεις παράµετροι της εργασιακής ζωής και της
εξέλιξης των εκπαιδευτικών, που µετατρέπονται σε φοβισµένους
και κακοπληρωµένους υπαλλήλους αντί για παιδαγωγούς και δηµόσιους λειτουργούς, όπως το έργο τους και η ηθική τους δέσµευση προς την κοινωνία επιβάλλει να είναι.
Εµείς είµαστε κατά όλων αυτών. Λέµε όχι ως ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο.
Ως προς την αξιολόγηση φυσικά και των ειδικών εκπαιδευτικών παιδαγωγών, όπως έχουµε πει και προηγούµενα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ρωτάµε: Από πού θα
αξιολογούνται; Λέµε όχι σε όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Βαµβακά.
Η κ. Μπατσαρά έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού υπό τον τίτλο: «Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση», σκοπός του οποίου είναι η µεταρρύθµιση του
ισχύοντος νοµικού πλαισίου, που αφορά στην αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προκειµένου να θεσπιστεί ένα αδιάβλητο και αξιόπιστο
σύστηµα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται συντονιστική αρχή του συστήµατος αξιολόγησης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, υπό την επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση». Αποστολή
αυτής της αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και η διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειµενικότητας της αξιολόγησης µέσα από διαφανείς δοµές αξιολόγησης τού εν γένει εκπαιδευτικού έργου και
της υποστήριξης της πολιτείας και του ΥΠΑΙΘΠΑ στη βελτίωση
του σχεδιασµού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσµών και του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ένα κρίσιµο
ζήτηµα για την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει ιδιαίτερο επιστηµονικό
ενδιαφέρον, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και στο δηµόσιο διάλογο της εκπαιδευτικής κοινότητας
και των κοµµάτων. Εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί έχουν συµπεριλάβει στους προγραµµατισµούς έρευνας και αναζητήσεων τα
θέµατα που συνδέονται µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
θεσµών, του εκπαιδευτικού έργου, της επίδοσης των µαθητών,
της εξάπλωσης των νέων τεχνολογιών, της µαθητικής διαρροής,
της βίας στα σχολεία, της επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων.
Στη χώρα µας, ο µακροβιότερος και βασικότερος θεσµός διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης ήταν ο θεσµός του επιθεωρητή. Εµφανίστηκε στο νόµο περί δηµοτικών σχολείων το
1834 και επεκτάθηκε στη µέση εκπαίδευση το 1905. Έκτοτε,
παρά τις συζητήσεις που προκάλεσε, τις έντονες επικρίσεις και
αµφισβητήσεις, τις πολιτειακές και πολιτικές αλλαγές που συνέβησαν στη χώρα, διατηρήθηκε µέχρι το 1982, οπότε και καταργήθηκε µε το ν. 1304/1982 ως αναχρονιστικός, επιζήµιος και
ξεπερασµένος και καθιερώθηκε ο θεσµός του σχολικού συµβούλου µε αρµοδιότητα τη συµµετοχή του στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Έκτοτε, παρά τις δηµόσιες συζητήσεις για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και την ανάδειξη του προσανατολισµού στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η χώρα µας δυστυχώς δεν κατάφερε να αποκτήσει ένα αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης,
εφόσον υπήρχαν αντιστάσεις και αντιδράσεις για λόγους ιδεολογικοπολιτικούς κυρίως –και όχι µόνο, αλλά δεν είναι του πα-
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ρόντος να αναλύσουµε- και η προβολή του κυρίαρχου επιχειρήµατος από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντιτίθεντο στην αξιολόγηση, που είναι το γεγονός ότι τους εκπαιδευτικούς
αξιολογούν καθηµερινά οι µαθητές τους.
Βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται καθηµερινά από τους
µαθητές, τους γονείς των µαθητών και την κοινωνία. Η αξιολόγηση αυτή, όµως, ούτε θεσµικά είναι κατοχυρωµένη ούτε συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
και στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Με αυτές τις λογικές, λοιπόν, τα διάφορα νοµοθετήµατα τα
οποία κατά καιρούς θεσπίστηκαν, ατόνησαν σταδιακά ή δεν
εφαρµόστηκαν ποτέ στην πράξη, µε αποτέλεσµα την παντελή έλλειψη αξιολόγησης στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η αποτίµηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών θεσµών σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό,
η αναβάθµιση και διασφάλισή της καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη της καθιέρωσης ενός συστήµατος αξιολόγησης προκειµένου να αποτυπωθούν, αν υπάρχουν και σε ποιο βαθµό, όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα υψηλής ποιότητας, αλλά άρρηκτα συνδεδεµένο µε την
ανατροφοδότησή του και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει όχι µόνο από τις κρατούσες
σήµερα συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι η ιδέα της αξιολόγησης έχει
ωριµάσει και στους κύκλους των εκπαιδευτικών, εφόσον οι ίδιοι
αξιολογούν καθηµερινά τους µαθητές τους. Θα πρέπει, λοιπόν,
κάποια στιγµή να αξιολογηθούν και αυτοί. Άλλωστε, οι εργατικοί
και οι ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί που µοχθούν
καθηµερινά στην τάξη, που καταθέτουν την ψυχή τους στην
τάξη, δεν έχουν ούτε να φοβηθούν ούτε να χάσουν από την αξιολόγηση, παρά µόνο να κερδίσουν.
Το σύστηµα, λοιπόν, της αξιολόγησης πρέπει να αναφέρεται,
πρώτον, στο έργο των δοµών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεύτερον, στις διαδικασίες που αναπτύσσονται και
εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα, τρίτον, στους διαθέσιµους πόρους –ανθρώπινους και υλικούς, στα µέσα και τα εργαλεία- τέταρτον, στο έργο των στελεχών της εκπαίδευσης και των λοιπών
εκπαιδευτικών και, πέµπτον, στα µαθησιακά αποτελέσµατα, στη
διαρροή και την παραβατικότητα στα σχολεία, διότι είναι ο µόνος
τρόπος που µπορούν να καταγραφούν και να αποτυπωθούν όλα
τα προβλήµατα της εκπαίδευσης αλλά και των εκπαιδευτικών
στο σύνολό τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία προτείνεται µε το
παρόν σχέδιο νόµου, µε αποστολή τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στο πλαίσιο της αποστολής και των
αρµοδιοτήτων της, πιστεύω ότι αποτελεί θετικό βήµα στην κατεύθυνση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και µπορεί να αποτελέσει µαζί µε το προεδρικό
διάταγµα για την αξιολόγηση τη στρατηγική για ένα σύγχρονο,
έγκυρο, δίκαιο, αντικειµενικό και αδιάβλητο σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Οφείλει, µάλιστα, να κερδίσει την
εµπιστοσύνη των εκπαιδευτικών προς βελτίωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, των εκπαιδευτικών θεσµών, των εκπαιδευτικών και προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, των
µαθητών, της κοινωνίας και της χώρας. Άλλωστε η παιδεία αποτελεί έναν από τους ισχυρούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται
ολόκληρο το κοινωνικό εποικοδόµηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Πασχαλίδης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή
Ολοµέλεια συζητούµε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε τίτλο «Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η εκπαίδευση αποτελεί θεµέλιο λίθο για την ολοκλήρωση της
προσωπικότητας των ανθρώπων. Θεωρείται αναπόσπαστο δικαίωµα κάθε Έλληνα και γι’ αυτόν το λόγο το ελληνικό κράτος
αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας προς
όλους τους πολίτες του, µηδενός εξαιρουµένου.
Με το πέρασµα των χρόνων οι εποχές αλλάζουν. Συνεπώς η
εκπαίδευση οφείλει να προσαρµόζεται κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών. Για τον εκσυγχρονισµό
του εκπαιδευτικού έργου θεωρείται αναγκαία η διαδικασία αξιολόγησης αυτού, µε στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητάς
του. Το σχολείο δεν πρέπει να λειτουργεί ως χώρος ενός στείρου
βοµβαρδισµού γνώσεων, αλλά ως ένας χώρος ουσιαστικής µόρφωσης και διαπαιδαγώγησης.
Προέρχοµαι από το χώρο της εκπαίδευσης και γνωρίζω από
προσωπική εµπειρία τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η παιδεία.
Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε ένας υποτυπώδης µηχανισµός αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε το θεσµό των επιθεωρητών ή δεν υπήρχε καθόλου. Αυτός ο µηχανισµός δεν απέδωσε καρπούς και δεν συνεισέφερε στην προαγωγή της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθ’ ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν
ελεγχθεί αποτελεσµατικά αυτές οι βαθµίδες.
Η ΑΔΙΠΠΔΕ θα είναι µία ανεξάρτητη διοικητική αρχή που θα
εδρεύει στην Αθήνα, θα έχει διοικητική αυτοτέλεια και θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, για τον έλεγχο των πράξεων και των
δράσεών της. Στόχος της ΑΔΙΠΠΔΕ είναι η αποτίµηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η δηµιουργία ενός αµερόληπτου
φορέα, ανεξάρτητου από κάθε επήρεια και επηρεασµό. Θα αξιολογεί την ποιότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, θα
εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεων στο χώρο και θα υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασµού
της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι η επίτευξη επιτυχούς µετάβασης των µαθητών στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, η
επαγγελµατική σταδιοδροµία, η δια βίου µάθηση. Αποστολή της
ΑΔΙΠΠΔΕ είναι να παρακολουθεί, να µελετά και να αξιολογεί την
εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων και των
λοιπών αποκεντρωµένων υπηρεσιών του Υπουργείου, να εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µε σκοπό
τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αντικειµενικότητας της
αξιολόγησης, να µετααξιολογεί συστήµατα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, να συντάσσει και να υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και απολογισµού και,
παράλληλα, να αξιολογεί την ποιότητα του έργου των σχολικών
µονάδων, να εντοπίζει και να βρίσκει αδυναµίες και τρόπους αντιµετώπισης.
Η αρχή θα διοικείται από το συµβούλιο. Τα µέλη που θα στελεχώνουν το συµβούλιο είναι ο πρόεδρος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ένας καθηγητής πανεπιστήµιου εξειδικευµένος στην
παιδαγωγική επιστήµη.
Επιπρόσθετα, συγκροτείται η Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστηµονικής Υποστήριξης για τη λειτουργία της αρχής. Στην εν
λόγω Διεύθυνση προΐσταται ο διευθυντής, ο οποίος µπορεί να
είναι µόνο εν ενεργεία εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε την περίπτωση και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
Θεσπίζεται, επίσης, ο οργανισµός της αρχής για τον καθορισµό ειδικότερων θεµάτων της εν λόγω Διεύθυνσης. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της αρχής συνιστώνται
είκοσι πέντε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και δέκα
θέσεις διοικητικού προσωπικού. Ο οργανισµός της αρχής ορίζει
τη φύση της σχέσης εργασίας των ανωτέρω θέσεων. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της αρχής µπορούν να καλύπτονται µε αποσπάσεις.
Επιπλέον, η αρχή έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί καθηγητές
ελληνικών ή ξένων πανεπιστηµίων, καθώς και επιστήµονες αντι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΑ’ - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

στοίχων υπηρεσιών αξιολόγησης, προκειµένου να υποστηριχθούν επιστηµονικά οι δραστηριότητές της.
Αντιστοίχως οι εργαζόµενοι επιστήµονες της αρχής διατηρούν
το δικαίωµα µετακίνησης και απασχόλησης σε αντίστοιχες υπηρεσίες αξιολόγησης του εξωτερικού. Συν τοις άλλοις, η αρχή
δύναται να δηµιουργήσει µια ή περισσότερες πενταµελείς επιτροπές αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες θα ασκούν
αρµοδιότητες σε θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα µέλη των συγκεκριµένων επιτροπών θα προέρχονται από εµπειρογνώµονες που εγγράφονται στο Μητρώο
Εµπειρογνωµόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιεί η αρχή για την αξιολόγηση
είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα, η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου
-όπως τεκµηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση των µαθητών και
των προσώπων που ασκούν γονική µέριµνα-, η καταλληλότητα
των προσώπων του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα των υποστηρικτών υπηρεσιών, όπως σχολικά εργαστήρια και βιβλιοθήκες, η ανταπόκριση σχολικών µονάδων στο στρατηγικό στόχο,
έτσι ώστε να µειωθεί η µαθητική διαρροή και η αντιµετώπιση φαινοµένων ρατσισµού εκφοβισµού και βίας.
Τα πορίσµατα αξιολόγησης της αρχής µπορούν να είναι θετικά
–υπό όρους- ή αρνητικά. Σε περίπτωση θετικών –υπό όρους- ή
αρνητικών πορισµάτων, τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
για τη συµµόρφωση των σχολικών µονάδων στα κριτήρια αξιολόγησης. Στη συνέχεια θα επανεξετάζονται οι σχολικές µονάδες
για τον έλεγχο της συµµόρφωσης ή µη στα ανωτέρω κριτήρια.
Οι εκθέσεις και οι αποφάσεις αξιολόγησης της αρχής θα κοινοποιούνται σε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς καθώς και στον
Υπουργό Παιδείας. Επίσης, θα δηµοσιεύονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της αρχής. Για την απρόσκοπτη, αµερόληπτη λειτουργία
της αρχής, αυτή θα προβαίνει τακτικά σε εσωτερική αξιολόγηση
του έργου της. Στη συνέχεια θα πραγµατοποιείται και εξωτερική
αξιολόγηση από έγκυρους διεθνείς και αναγνωρισµένους αξιολογητές και φορείς που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα
στο εξωτερικό.
Με την ίδρυση της ΑΔΙΠΠΔΕ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα ευνοηθεί σηµαντικά, διότι θα εκτιµηθεί η ποιότητα του
παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, θα εντοπιστούν τυχόν τρωτά
και αδυναµίες, έτσι ώστε αυτά να αντιµετωπιστούν και να ξεπεραστούν, θα εξορθολογιστούν οι διαδικασίες του εκπαιδευτικού
συστήµατος καθιστώντας το λειτουργικότερο, αποτελεσµατικότερο και ποιοτικότερο, θα τεθεί ψηλά ο πήχυς του επιπέδου της
εκπαίδευσης, θα καταρτιστεί ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για
την εκπαιδευτική πολιτική.
Η εκπαίδευση είναι δικαίωµα, όχι προνόµιο. Το όφελος της ελληνικής παιδείας αναµένεται να είναι µεγάλο και σπουδαίο µε την
ίδρυση της ΑΔΙΠΠΔΕ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η τελευταία αγορήτρια επί της αρχής κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το πολύ κρίσιµο σχέδιο νόµου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το οποίο αν και αρχικά είχε κατατεθεί ως τροπολογία από το Υπουργείο, µετά τις έντονες διαµαρτυρίες της εκπαιδευτικής κοινότητας, η τροπολογία µετατράπηκε σε σχέδιο
νόµου. Ωστόσο, κατά τη συνήθη τακτική του Υπουργείου αποφάσισε να καταθέσει και σε αυτό το σχέδιο νόµου την περιβόητη
τροπολογία που επιτρέπει τη νοµική εφαρµογή του σχεδίου
«Αθηνά» την οποία εδώ και αρκετές µέρες περιφέρει από νοµοσχέδιο σε νοµοσχέδιο.
Η τελευταία έκδοση της τροπολογίας αυτής µάλιστα είναι και
αλλαγµένη. Εισάγει νέα δεδοµένα, καθώς δηµιουργεί κατευθύνσεις δύο ταχυτήτων και συνδέει και τα απονεµόµενα πτυχία µε
αυτές, µε συνέπεια τη ραγδαία υποβάθµισή τους.
Είναι χαρακτηριστική σ’ αυτό το σηµείο η σπουδή του Υπουργείου να εφαρµόσει δύο δυσµενή σχέδια για τη δηµόσια εκπαί-
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δευση της χώρας µας, αγνοώντας τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί όλο αυτό το διάστηµα και που εφιστούν την προσοχή
καθώς τίποτα από όλα αυτά δεν προµηνύει την αναβάθµιση είτε
της ανώτατης είτε της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης παρά οδηγούν στην πλήρη διάλυσή τους.
Είναι προφανές ότι το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται για την
οµαλή εκπαιδευτική λειτουργία και επιµένει να εθελοτυφλεί
µπροστά στις πραγµατικές ανάγκες που έχουν προκύψει στην
εκπαίδευση από την πολιτική του µνηµονίου που έχει επιβάλει
ραγδαία µείωση των δαπανών µε την κρατική χρηµατοδότηση να
φτάνει µόλις στο 2% ως το 2016.
Έτσι τα σχολεία δεν έχουν χρήµατα για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές άδειες έχουν καταργηθεί. Οι
σχολικές µονάδες συγχωνεύονται, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να τρέχουν από σχολείο σε σχολείο να καλύψουν τις ώρες
-µε µισθούς πείνας- ενώ παράλληλα υπολογίζεται ότι στο φετινό
σχολικό έτος θα χαθούν πάνω από τριάντα δύο χιλιάδες διδακτικές ώρες. Και το Υπουργείο επιλέγει σ’ όλα αυτά να απαντήσει
ότι η δηµιουργία µιας αρχής, της ΑΔΙΠΠΔΕ, µε κόστος λειτουργίας περί το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ ετησίως, αποδεικνύοντας γι’
άλλη µια φορά ότι για τη διάλυση της δηµόσιας εκπαίδευσης
λεφτά υπάρχουν.
Στο πλαίσιο αυτό καµµία διαβεβαίωση του Υπουργείου σε
σχέση µε την αξιολόγηση δεν εφησυχάζει την εκπαιδευτική κοινότητα. Το σύστηµα αξιολόγησης που επιβάλλεται µέσω του
προεδρικού διατάγµατος και του σχεδίου νόµου είναι ένα σχέδιο
µε µεθοδευµένες υπουργοκεντρικές εργασίες και χωρίς καµµία
δηµοκρατική ή άλλη διασφάλιση.
Δεν θα επανέλθω πάλι στο θέµα των απολύσεων, κύριε
Υπουργέ. Άλλωστε ο κ. Βλαχογιάννης απάντησε και µας έλυσε
όλες τις απορίες και επειδή και οι εκπαιδευτικοί ξέρουν ότι για
την Κυβέρνηση οι απολύσεις δεν είναι ταµπού και επειδή γνωρίζουν ότι το υπάρχον νοµικό πλαίσιο επιτρέπει απολύσεις εκπαιδευτικών και ότι η αξιολόγηση θα αποτελέσει απλά το νοµικό
άλλοθι για την εφαρµογή αυτού του πλαισίου γι’ αυτό και έχουν
ξεσηκωθεί και εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους.
Όµως, σε ό,τι αφορά την ουσία του σχεδίου νόµου, θα πρέπει
να τονιστεί ότι το εν λόγω σχέδιο περιλαµβάνει το µισό σύστηµα
αξιολόγησης. Το άλλο µισό προβλέπεται από το προεδρικό διάταγµα και για το οποίο η Βουλή δεν θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει.
Παρ’ όλα αυτά, το γενικό συµπέρασµα που αναδύεται για άλλη
µια φορά από µια ενδελεχή µελέτη και ανάλυση των δύο κειµένων είναι ότι αυτό το προτεινόµενο σύστηµα είναι αντιεπιστηµονικό, υπουργοκεντρικό, θα κοστίσει πολύ ακριβά στο δηµόσιο
ταµείο και διαταράσσει την εκπαιδευτική ζωή και τη ζωή στη σχολική µονάδα. Και είναι αντιεπιστηµονικό, γιατί ουσιαστικά αντιγράφεται µια αντιεπιστηµονική νεοφιλελεύθερη άποψη, η οποία
αντιλαµβάνεται τη σχολική µονάδα ως έναν αποκοµµένο οργανισµό, ασύνδετο από την κοινωνία, κάτι που είναι -φυσικά- επιστηµονικά άτοπο. Στηρίζεται σε εσφαλµένες µεταβλητές για να
µετρήσει την απόδοση των εκπαιδευτικών και δεν λαµβάνει υπ’
όψιν του το γενικότερο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο που καθορίζει τη ζωή στο σχολείο.
Για παράδειγµα, η µαθητική διαρροή ή οι µαθητικές επιδόσεις
µε τις οποίες θα αξιολογείτε τη σχολική µονάδα και τον εκπαιδευτικό, σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, µε το κοινωνικό περιβάλλον ή µε άλλους παράγοντες και
σίγουρα όχι µόνο µε το επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
που προσφέρει το σχολείο και αυτό έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Το σύστηµα αξιολόγησης είναι, επίσης, πυραµιδικό και υπουργοκεντρικό. Η αρχή που θέλετε να δηµιουργήσετε είναι µόνο κατ’
επίφαση ανεξάρτητη. Συγκεκριµένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 ορίζεται ως ανώτατο διοικητικό όργανο της αρχής το
συµβούλιο. Το συµβούλιο αυτό αποτελείται από τον πρόεδρο της
αρχής, αποτελείται από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αποτελείται από τέσσερις εκπαιδευτικούς και
έναν καθηγητή πανεπιστηµίου, των οποίων όλοι οι διορισµοί εγκρίνονται από τον Υπουργό. Ακόµη, ο οργανισµός λειτουργίας
της αρχής –ο οποίο ρυθµίζει όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη
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λειτουργία της αρχής- κυρώνεται µε προεδρικό διάταγµα όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 13α του σχεδίου.
Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει καµµία διοικητική αυτοτέλεια. Αντίθετα, δηµιουργείται ένα υπουργοκεντρικό όργανο, το οποίο το
µόνο που κάνει είναι να προσφέρει άλλοθι σε άνωθεν κυβερνητικές επιλογές.
Εν τω µεταξύ, η αξιολόγηση δεν φαίνεται σε κανένα επίπεδο
να προσφέρει διέξοδο στα υφιστάµενα προβλήµατα που εντοπίζονται στην εκπαίδευση αυτήν τη στιγµή. Αντιθέτως, κατά τη
γνώµη µας, τα οξύνει. Υπονοµεύει τη συλλογικότητα και τη συνεργασία εντός του σχολικών µονάδων –αλλά και µεταξύ τουςδηµιουργεί σχολειά δύο ταχυτήτων και εν τέλει χρησιµοποιείται
ως µέσο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών, διαχωρίζοντάς τους
σε προακτέους και µη προακτέους.
Η δική µας θέση, κύριε Υπουργέ, για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου είναι τελείως αντίθετη µε τις σχεδιαζόµενες
αξιολογήσεις του Υπουργείου. Οι µόνιµες περικοπές στην παιδεία, οι καταργήσεις σχολικών µονάδων, οι απολύσεις και οι µισθολογικές καθηλώσεις είναι εκτός της εκπαιδευτικής µας
λογικής. Η αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου για εµάς στηρίζεται στην ελεύθερη συµµετοχή, στις δηµοκρατικές σχέσεις ανάµεσα στους φορείς, στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε υλικοτεχνικούς πόρους και στην προστασία του εκπαιδευτικού δυναµικού.
Δεν αποδεχόµαστε τα δηµοσιονοµικά δεσµά που επιβάλλει η
τρόικα, δεν αποδεχόµαστε το 2% για την παιδεία και σας ζητάµε
ακόµα και τώρα –και αυτή την ύστατη ώρα- να αποσύρετε όλα
αυτά τα σχέδια νόµου που γυρνάνε την ελληνική εκπαίδευση
εξήντα χρόνια πίσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο για εννέα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα µε προσοχή τις εισηγήσεις όλων των Βουλευτών και διαπιστώνω ότι οι πολλές και διαφορετικές απόψεις όταν στηρίζονται, ορισµένες φορές, σε ουσιαστικά επιχειρήµατα, µπορούν να συµβάλουν σε έναν εποικοδοµητικό διάλογο, ο οποίος ξεκίνησε -ούτως ή άλλως- κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Έχουν κατατεθεί επιµέρους τροποποιητικές ρυθµίσεις επί του
συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, οι οποίες είναι αποτέλεσµα του
συγκεκριµένου διαλόγου. Θα επανέλθω στο τέλος της τοποθέτησής µου για τις συγκεκριµένες τροπολογίες, όπως επίσης και
για την τροπολογία η οποία έχει ενταχθεί στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου και την ανέφερε προηγουµένως ο κ. Κουράκης αλλά
και πολλοί άλλοι Βουλευτές.
Κατά τη δική µας θεώρηση, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα
σήµερα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κατά την
άποψή µας, η διαµόρφωση του περιεχοµένου της εξαρτάται από
το µοντέλο που υιοθετείται κάθε φορά, καθώς και από τις στοχεύσεις που έχει η συγκεκριµένη διαδικασία.
Υπογραµµίζω εξαρχής ότι η αξιολόγηση και η διασφάλιση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την οποία εισηγούµαστε µε
το παρόν σχέδιο νόµου, είναι µια πεποίθηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που σηµατοδοτεί µια γενικότερη
αντίληψη και φιλοσοφία, η οποία έχει ως κεντρικό άξονα τη διαµόρφωση ενός δίκαιου, αξιοκρατικού και ασφαλούς συστήµατος
κατοχύρωσης της ποιότητας, τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ας δούµε, όµως, τη µεγαλύτερη εικόνα. Την τελευταία δεκαετία όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν
σε µεταρρυθµίσεις των αξιολογικών τους πρακτικών και µεθόδων
µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί, έχει προκύψει
ότι παρά τις διαφορές των µοντέλων που υιοθετήθηκαν, παρά
τις διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τη δοµή και το περιεχόµενο
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της αξιολόγησης, διαπιστώνονται τέσσερις σταθερές.
Η πρώτη σταθερά είναι ότι η διαδικασία αξιολόγησης µετακινείται από τα πρόσωπα στη σχολική µονάδα, στην οποία δίνεται
όλο και µεγαλύτερη αυτονοµία.
Η δεύτερη σταθερά είναι ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
αποτελεί µέρος της αξιολόγησης της σχολικής µονάδας, δηλαδή
της αυτοαξιολόγησης ως µία πρώτη βαθµίδα. Αυτό κάνουµε σήµερα µε την εφαρµογή του θεσµού της αυτοαξιολόγησης όλων
των σχολικών µονάδων, ενώ µέχρι τη φετινή χρονιά η εφαρµογή
του συγκεκριµένου θεσµού είχε µόνο πιλοτικό χαρακτήρα σε
εξακόσιες σχολικές µονάδες, σε εξακόσια σχολεία σε όλη την
Επικράτεια.
Η τρίτη σταθερά είναι ότι ο εκπαιδευτικός αναπτύσσεται µέσω
της αξιολόγησης και βελτιώνει την ποιότητα του έργου του.
Η τέταρτη σταθερά έγκειται στο ότι γίνεται εµφανής η τάση
για αλληλοσυσχέτιση και για διασύνδεση της εσωτερικής µε την
εξωτερική αξιολόγηση. Γι’ αυτό τονίζεται ότι µας ενδιαφέρει η
διαµόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος αξιολόγησης.
Η διεύρυνση των τάσεων που επικρατούν διεθνώς, αλλά ιδιαίτερα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ορισµένες
πρώτες εκτιµήσεις και επιβεβαιώνει ότι ο ρόλος της αξιολόγησης
συνδέεται όλο και περισσότερο µε την ποιότητα της εκπαίδευσης
και µε τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας λειτουργώντας ως µηχανισµός ανατροφοδότησης και εποπτείας. Αυτό επιδιώκουµε µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Βεβαίως, τα συστήµατα αξιολόγησης στις διάφορες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν και ως προς τις άλλες
αρχές αλλά και ως προς τις µεθόδους εφαρµογής. Εποµένως η
αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελεί µία πολιτική, κοινωνική και εκπαιδευτική αναγκαιότητα και καθιστά επιτακτική την αποτίµηση της λειτουργίας των αποτελεσµάτων του
εκπαιδευτικού συστήµατος σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή σε ένα
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το οποίο θα έχει διαστάσεις επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές µε πολλαπλά σηµεία αναφοράς, όπως είναι το θεσµικό
πλαίσιο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές, τα µέσα εφαρµογής και το
ανθρώπινο δυναµικό και πολλαπλούς αναδόχους, δηλαδή κυβερνήσεις, πολιτικά κόµµατα, εκπαιδευτική κοινότητα και κοινωνικούς εταίρους.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να µου επιτρέψετε να εκφράσω και
εγώ µε τη σειρά µου µία απορία που προήλθε από όλον αυτόν
το διάλογο. Μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και
διαβουλεύσεων, δεν ετέθη ένας βασικός προβληµατισµός, δηλαδή ποιος είναι ο πραγµατικός στόχος της αξιολόγησης και όχι
ποιος υποπτευόµαστε ότι θα µπορούσε να είναι ο στόχος της
αξιολόγησης, δηλαδή η απόλυση του εκπαιδευτικού.
Νοµίζω ότι αποτελεί πρωταρχικό ζητούµενο η αναζήτηση του
µακροπρόθεσµου στόχου µιας τέτοιας διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της, γιατί κάθε σύστηµα, οποιοδήποτε σύστηµα, ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα αξιολογείται µε βάση τις
διαπιστώσεις που γίνονται και µε βάση τα αντικειµενικά προβλήµατα που υπάρχουν. Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να θυµίσω ότι
αυτό γίνεται και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς να έχουν
διορθωθεί όλα τα προβλήµατα ή να έχουµε αντιµετωπίσει όλες
τις δυσκολίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µου κάνουν εντύπωση κάποιοι
προβληµατισµοί, γιατί πιστεύω ότι ο πρωταρχικός στόχος και
προβληµατισµός θα έπρεπε να ήταν αυτός, δηλαδή ποιος είναι
ο στόχος µιας τέτοιας διαδικασίας.
Κατά την άποψή µας, σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση -και µόνο η βελτίωση- της εκπαιδευτικής πράξης και της
ποιότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων, καθώς και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της «Διά Βίου Μάθησης».
Νοµίζω ότι και σ’ αυτό υπήρχε συµφωνία όταν συζητούσαµε στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Δεν νοµίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί µε αυτήν την προοπτική, δηλαδή να διαφωνεί µε το ότι η διαδικασία της αξιολόγησης είναι µία ανατροφοδοτική, υποβοηθητική διαδικασία, η οποία κατατείνει στο να
υποστηριχθεί ο εκπαιδευτικός.
Υπάρχει πράγµατι προβληµατισµός στους κόλπους της εκπαι-
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δευτικής κοινότητας, ο οποίος ως ένα βαθµό είναι λογικός, αν
θεωρήσουµε ότι µέχρι σήµερα υπήρχε απουσία οποιουδήποτε
αξιολογικού συστήµατος. Όµως, από την άλλη πλευρά, θεωρώ
ότι η κουλτούρα της αξιολόγησης δεν µπορεί να αναπτυχθεί από
τη µία στιγµή στην άλλη. Από εκεί και πέρα, οφείλουµε να καταδείξουµε µε συνοµιλητή την εκπαιδευτική κοινότητα –και αυτό
κάνουµε- την αναγκαιότητα θεσµοθέτησης της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Κυρίως, όµως, οφείλουµε να
ξεκαθαρίσουµε τους στόχους που θέτουµε µε την αξιολόγηση,
τις λειτουργίες και τις βελτιωτικές προοπτικές που αυτή θα επιφέρει στην ποιότητα της συνολικής διαδικασίας.
Ξεκινάµε µε την Αρχή της Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, τονίζοντας ότι
αυτή η αρχή διέπεται από µία ανεξαρτησία της λειτουργίας της.
Μπορείτε να αµφισβητήσετε τις προθέσεις του Υπουργείου.
Όµως, νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε σε ορισµένα
πράγµατα, όταν αυτά προέρχονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, του οποίου την ανεξαρτησία δεν νοµίζω ότι αµφισβητεί κανείς.
Στην εισηγητική έκθεση, λοιπόν, του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής επισηµαίνεται ότι εφόσον η ανωτέρω αρχή, δηλαδή η ΑΔΙΠΠΔΕ, δεν υπάγεται στο καθεστώς των πέντε συνταγµατικώς καθορισµένων ανεξάρτητων αρχών, δεν δηµιουργεί
πρόβληµα ο διορισµός του προέδρου της αρχής από τον
Υπουργό, κατόπιν γνώµης της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό της
Βουλής. Εποµένως γίνονται αποδεκτές και η δοµή αλλά και η λειτουργία της αρχής, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στη συγκεκριµένη αρχή και στα µέλη της να έχουν και προσωπική αλλά και
λειτουργική ανεξαρτησία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα ήθελα την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μπορεί να υπάρχει καχυποψία για την ανεξαρτησία αυτής της
αρχής αλλά αυτή η αρχή δηµιουργείται, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα εχέγγυα αξιολόγησης τόσο σε πρωτοβάθµιο όσο και
σε δευτεροβάθµιο επίπεδο. Και όταν λέω σε «πρωτοβάθµιο επίπεδο», εννοώ εσωτερικά στην αρχή, αλλά και η αρχή να διαδραµατίσει το ρόλο µιας ανεξάρτητης αρχής για να εκδικάσει τις
ενστάσεις. Και βεβαίως, αυτό που έχει σηµασία είναι να µπορέσει
ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης, να έχει εµπιστοσύνη ότι το σύστηµα αξιολόγησης έχει δικαιικές εγγυήσεις, δηλαδή παρέχει ασφάλεια δικαίου.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα απαντήσω σε τρεις
από τις βασικές κριτικές οι οποίες ασκήθηκαν και οι οποίες, θα
µου επιτρέψετε να πω, δεν αφορούν στο περιεχόµενο του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, αλλά στο προεδρικό διάταγµα, το
οποίο θα έρθει αργότερα.
Ειπώθηκε, λοιπόν, ότι υπάρχει µονοπρόσωπη αξιολόγηση ή εικάζουµε ότι θα υπάρξει µονοπρόσωπη αξιολόγηση. Όταν η αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό και στο διοικητικό έργο του
εκπαιδευτικού προέρχεται κατά 40% από το διευθυντή και κατά
60% από το σχολικό σύµβουλο και βγαίνει ο µέσος όρος, αυτό
αποτελεί µονοπρόσωπη αξιολόγηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Όµως, κύριε Υπουργέ, σε άλλο κοµµάτι είναι ο διευθυντής και σε άλλο ο σχολικός σύµβουλος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τα σηµαντικά
ερωτήµατα είναι τα εξής: Το αποτέλεσµα είναι ενιαίο; Θα αξιολογηθεί επί του ενιαίου αποτελέσµατος;
Εποµένως, επειδή το τονίσατε, κύριε Αµανατίδη, πάντα µιλάµε
για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι µόνιµοι. Δεν προβλέπεται
αξιολόγηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ούτε µε άλλη
σχέση εργασίας εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν έχουν µονιµότητα
στο δηµόσιο.
Από την άλλη πλευρά, γι’ αυτούς που αξιολογούνται ως ανεπαρκείς εσείς λέτε ότι µετά τη δεύτερη αρνητική κρίση θα απο-
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λυθούν. Επαναλαµβάνω, λοιπόν –δεν µπορούµε να σας πείσουµε
διαφορετικά, διότι παρατήρησα ότι έχετε όλοι ακριβώς την ίδια
γραµµή στη συγκεκριµένη αποστροφή- και εγώ ότι προβλέπεται
αξιολόγηση, για να υποβοηθηθεί ο εκπαιδευτικός. Άλλωστε, ξέρετε ότι οι διαδικασίες –και το έχουµε ξαναπεί αυτό και στην επιτροπή- οι οποίες προβλέπουν την τύχη του εκπαιδευτικού όταν
υπάρχει αρνητική κρίση επί του εκπαιδευτικού έργου, δεν προβλέπουν απόλυση για τον εκπαιδευτικό και είναι ειδικές οι συγκεκριµένες διατάξεις σε σχέση µε τις γενικές.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να τελειώσω µε την αναφορά που έγινε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ –επειδή επικαλεσθήκατε και την ιδιότητά µου- σχετικά
µε την αντισυνταγµατική διαδικασία προώθησης του προεδρικού
διατάγµατος και παράλληλα την εξουσιοδότηση που δήθεν δίνει
η τροπολογία αυτή, για να προχωρήσουµε σε κατάργηση ή σε
δηµιουργία συγχωνεύσεων.
Κατ’ αρχάς, θα µου επιτρέψετε να πω ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν προέρχεται από τον ν.4009. Υπήρχε πάντα στην εκπαιδευτική νοµοθεσία και επειδή πιστεύω ότι θα το αµφισβητήσετε
φρόντισα να σας δώσω µια εµπεριστατωµένη απάντηση. Σας θυµίζω, λοιπόν, τα εξής:
Νόµος 1268/1982, άρθρο 6: «Με προεδρικό διάταγµα ύστερα
από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της Παιδείας µπορεί να
ιδρύονται, να συγχωνεύονται ή να κατατέµνονται ΑΕΙ, σχολές ή
τµήµατα». Το 1982 ήταν ΑΕΙ, σχολές και τµήµατα. Τι δεν προέβλεπε τότε; Σας το λέω, για να σας διευκολύνω. Δεν προέβλεπε
την κατάργηση.
Έρχεται εν συνεχεία ο νόµος του 1983, ο ν.1404 και λέει ότι η
σύσταση, η συγχώνευση, η κατάργηση ή η κατάτµηση τοµέων
γίνεται µε υπουργική απόφαση.
Προχωρούµε στο νόµο του 1998: «Με προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ύστερα από γνώµη της συγκλήτου
του οικείου ΑΕΙ και του Συµβουλίου της Επικρατείας µπορεί να
ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέµνονται, να αλλάζουν γνωστικό αντικείµενο ή να µετονοµάζονται ΑΕΙ,
σχολές, τµήµατα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη µικρή
ανοχή στο χρόνο.
Ο ν. 4009 αναφέρεται στις σχολές, διότι έχει καταργήσει τα
τµήµατα, ενώ ο ν.4076 αναφέρει ότι µπορούν να συγχωνεύονται,
να κατατέµνονται, να µετονοµάζονται, να καταργούνται ΑΕΙ και
να µεταβάλλεται η έδρα τους κ.λπ..
Τι γίνεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία; Ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία, απλούστατα προστίθενται οι κατευθύνσεις, διότι µέσα από τις συγχωνεύσεις διαµορφώνονται αυτοτελείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές αυτών των κατευθύνσεων µπορούν σήµερα να έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα και δίδεται η
δυνατότητα να αναγράφεται αυτό στο πτυχίο τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ολοκληρώνω,
είναι σηµαντικό.
Δεν αλλάζει κάτι. Όπως υπήρχε ο τοµέας σε προηγούµενες
νοµοθετικές παρεµβάσεις και κατόπιν το τµήµα, έτσι και οι κατευθύνσεις προστίθενται γι’ αυτό το λόγο.
Καταλαβαίνω ότι µπορεί για εσάς –επειδή ούτε νοµικά υπάρχει
πρόβληµα, ούτε από την άποψη της εκπαιδευτικής πολιτικής- να
είναι ένα ζήτηµα στο οποίο να θέλετε να επενδύσετε πολιτικά.
Αλλά από την άλλη πλευρά επειδή αναφερόµαστε σε µία εκπαιδευτική κοινότητα και σε φοιτητές, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή θέλουν την κατοχύρωση που είχαν των επαγγελµατικών τους
δικαιωµάτων όταν το τµήµα γίνεται αυτήν τη στιγµή κατεύθυνση
σε ένα µεγαλύτερο τµήµα, πιστεύω µε µία δεύτερη σκέψη ότι
µπορείτε να αναθεωρήσετε την άποψή σας.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κλείνουµε µε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής τον κ. Παππά
και εν συνεχεία θα ψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής, λοιπόν,
θέλω και εγώ να απευθυνθώ σε εσάς τους οικονοµολόγους, τους
ανθρώπους των αριθµών, σε εσάς που σκέφτεστε ως τεχνοκράτες και όχι ως συνήθεις άνθρωποι, που σκέπτεστε τελικώς ως
υπάλληλοι της τρόικας και όχι ως υπεύθυνοι Έλληνες.
Εσείς λοιπόν, θεωρείτε την παιδεία δευτερεύον θέµα της εθνικής ζωής. Για εσάς προέχουν οι αγορές και η ευηµερία των αριθµών. Για εµάς όµως, τους «κακούς» χρυσαυγίτες –και λέω
«κακούς» γιατί είναι ο ηπιότερος χαρακτηρισµός από όσες ακατάπαυστες ύβρεις εξαπολύετε εντός και εκτός Βουλής εναντίον
του Λαϊκού Κινήµατος- το ζήτηµα της παιδείας είναι θεµελιώδες,
είναι εθνικό, γι’ αυτό και απασχολεί ανέκαθεν εµάς τους εθνικιστές είτε σε επίπεδο αρθρογραφίας είτε σε επίπεδο πολιτικού
προβληµατισµού.
Εσείς η καθεστηκυία πολιτική τάξη της Μεταπολίτευσης εδώ
και σαράντα χρόνια µε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις, την κατάργηση των τόνων και την υποβάθµιση της ελληνικής γλώσσας καταστρέψατε την παιδεία.
Οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κατείχαν τη θέση του Υπουργού Παιδείας εξέθρεψαν από κοινού
ένα συγκαλυµµένο τέρας που λέγεται «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο»,
ένα ινστιτούτο, µία αριστερή κλίκα δασκάλων και καθηγητών που
µισούν την πατρίδα και κάθε τι εθνικό.
Να θυµίσουµε ότι αυτό το ινστιτούτο έδωσε την έγκρισή του
για να προχωρήσει το βιβλίο της κ. Ρεπούση και η τότε Υπουργός
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαριέττα Γιαννάκου υπέγραψε.
Ερχόµαστε στο σήµερα, οπότε στο σήµερα συνεχίζεται αυτή
η διαλυτική παράδοση των εναλλασσόµενων κυβερνήσεων Νέας
Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Είστε, πλέον, συνεταιράκια στην Κυβέρνηση του µνηµονίου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει µετονοµαστεί σε Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Προσέξτε τώρα πώς οι δόλιοι µηχανισµοί της διάλυσης της
παιδείας µας χρησιµοποιούν τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση. Για όλα τα µαθήµατα και για όλα τα βιβλία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας βαθµίδας υπεύθυνος έχει τοποθετηθεί ένας «πασοκογενής» καθηγητής, ένας πολιτικός φίλος
της κοσµοπολίτισσας κ. Διαµαντοπούλου αλλά και φίλος του Αρχιεπισκόπου. Ο εν λόγω κύριος υπήρξε θιασώτης της αλλαγής
του µαθήµατος των θρησκευτικών –άλλαξαν τα θρησκευτικά και
έγιναν θρησκειολογία- καταφέρνοντας το παγκόσµιο πρωτότυπο
να διδάσκονται όλες οι θρησκείες µαζί σε ένα µάθηµα, σε µία
τάξη.
Πολλοί από εσάς, αν µε προσέχετε –γιατί έχετε και την ηλικία
της Συµπολίτευσης- πήγατε γυµνάσιο τη δεκαετία του ’50, του
’60, του ’70. Θυµηθείτε την εποχή της µη αλλοτριωµένης νιότης
σας. Προσπαθήστε να ξανακάνετε το Υπουργείο σας, Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας. Γράψτε πάλι τα ιστορικά βιβλία της ελληνικής
ιστορίας.
Ξέρετε, η ελληνική ιστορία είναι µία δάδα του Ελληνισµού που
πρέπει να περνά από γενιά σε γενιά. Περάστε από ειδικές αξιολογήσεις και εξετάσεις και ψυχολογικά τεστ τους διδάσκοντες,
ώστε να πιστοποιηθεί ουσιαστικά το γνωστικό τους επίπεδο αλλά
και η εθνική τους συνείδηση. Δεν µπορεί ο κάθε αναρχοσυριζαίος και αριστεριστής να ποτίζει δηλητήριο εθνοµηδενισµού τα
παιδιά µας. Ξαναθεσπίστε τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών
και των έργων της κλασικής περιόδου σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθµίδες.
Κάντε τα πανεπιστήµιά µας κέντρα παιδείας και πολιτισµού και
όχι κέντρα αριστερής προπαγάνδας και οικονοµικής διαφθοράς.
Εφαρµόστε στην ουσία το πανεπιστηµιακό άσυλο και απαγορέψτε τις πολιτικές παρατάξεις. Δεν είναι το πανεπιστήµιο άσυλο
εγκληµατιών και τροµοκρατίας. Δεν είναι το πανεπιστήµιο το φυτώριο των κοµµατικών σας στελεχών, αλλά το πανεπιστήµιο πρέπει να είναι ο ναός της έρευνας και της γνώσης.
Κυρίες και κύριοι, το διαλυτικό σας έργο στην παιδεία συντελείται µε την υποβάθµιση της παιδείας, µε την αλλαγή του ρόλου
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της, ενός ρόλου συνταγµατικά κατοχυρωµένου. Λέω για µια παιδεία αληθινά δηµόσια και εθνική. Με την πολιτική σας, λοιπόν,
θέλετε να καταστήσετε ένα λαό αµόρφωτο ή ηµιµαθή µεταβάλλοντάς τον σε έναν όχλο φοβισµένων καταναλωτών, έναν όχλο
που να άγεται και να φέρεται από την υποκουλτούρα των αγαπηµένων σας Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Με συστηµατικό και
αριστοτεχνικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια προσπαθείτε να ποδηγετήσετε τη σκέψη και τη βούληση του ελληνικού λαού.
Ο απλός κόσµος εκεί έξω βλέποντας τις χηµικές ουρές στον
ουρανό των ελληνικών πόλεων αναρωτιέται: «Τι γίνεται; Μας ψεκάζουν». Ερχόµαστε, λοιπόν, να δώσουµε την απάντηση και να
πούµε: Δεν µας ψεκάζουν. Ναι, δεν µας ψεκάζουν, όπως συνηθίζετε και εσείς να αναφέρετε σε παιδαριώδεις απαντήσεις σας σε
ανάλογη ερώτηση. Πράγµατι, δεν µας ψεκάζουν, γιατί είστε
εσείς που ψεκάζετε. Ψεκάζετε µε σταγονίδια λάσπης και θολερά
εκνεφώµατα ψεύδους µέσα από τα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης,
που είναι τα αγαπηµένα σας, αυτά που σας προσκαλούν, τα γνωστά τουρκοκάναλα, τα µνηµονιακά, τύπου MEGA.
Ψεκάζετε τη νεολαία µας µε λόγο στρεβλό, παγκοσµιοποιηµένο και αντεθνικό. Θέλετε τη νεολαία αµόρφωτη, άβουλη,
άτολµη και υποταγµένη χωρίς οράµατα µην τυχόν και διαταράξει
τα κεκτηµένα σας, µην τυχόν αυτή η νεολαία διαρρήξει το άνοµο
θησαυροφυλάκιο της απληστίας σας. Όµως, µη χαρείτε ατόπως.
Δεν θα βρείτε τέτοιου τύπου νέους στη Χρυσή Αυγή. Στη Χρυσή
Αυγή θα βρείτε νέους που τολµούν, που έχουν πίστη, που έχουν
θάρρος, που έχουν όραµα, που µελετούν την Ιστορία µας, που
πιστεύουν στη σηµαία µας, στο ιερό µας σύµβολο που δεν τολµήσατε να αναρτήσετε στα µπαλκόνια σας µην τυχόν και κατηγορηθείτε ως εθνικιστές.
Όλα αυτά τα καταφέρατε σαράντα χρόνια τώρα. Τα καταφέρατε τάχα µου δηµοκρατικά, χωρίς να τολµήσετε ποτέ να κάνετε
ένα δηµοψήφισµα. Τόσο πολύ τιµάτε τον ελληνικό λαό που δεν
τον ρωτήσατε αν ήθελε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθίσει αφέντης στο σβέρκο του! Δεν τον ρωτήσατε αν πράγµατι ήθελε να
διαφεντεύει τη ζωή του το ευρώ. Δεν τον ρωτήσατε εάν ήθελε η
Ελλάδα να γίνει ο σκουπιδοτενεκές της Ευρώπης µε εκατοµµύρια ξένους, αν ήθελε η πατρίδα µας να πορευτεί τάχιστα το
δρόµο της ισλαµοποίησης και να γίνει ουσιαστικά µια χώρα- δορυφόρος µιας µεγάλης και κραταιάς Τουρκίας.
Αποδεικνύετε µε τις πολιτικές σας και µε τις πράξεις σας ότι
είστε ο εχθρός του λαού. Ο λαός µας για εσάς είναι εχθρός. Και
ξέρετε ότι αυτόν τον εχθρό τον τρέµετε. Όµως εδώ και ένα
χρόνο περίπου, φοβάστε και το εργαλείο που χρησιµοποιείτε
στην πραγµάτωση των αντιλαϊκών σας πολιτικών: Φοβάστε την
ελληνική Βουλή. Πολιτεύεστε µε «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Πολιτεύεστε και πορεύεστε µε προεδρικά διατάγµατα. Φοβάστε την ελληνική Βουλή γιατί πλέον η Χρυσή Αυγή βρίσκεται
και στην ελληνική Βουλή. Τρέµετε τον αιχµηρό λόγο της εθνικής
αντιπολίτευσης. Τρέµετε το αναδυόµενο και συνεχώς αναπτυσσόµενο παλλαϊκό µέτωπο εθνικής αντίστασης.
Να είστε σίγουροι πως το µέτωπο αυτό θα κατορθώσει, εκτός
των άλλων, να αναστρέψει το καταστροφικό σας έργο, ένα έργο
αδιαφορίας, εγωπάθειας και κακοβουλίας, ένα έργο προδοσίας,
επειδή προδίδετε τον ελληνικό λαό καταστρατηγώντας το Σύνταγµα, επειδή προδίδετε τον ελληνικό λαό ψηφίζοντας µνηµόνια
και εκχωρώντας εθνική κυριαρχία, επειδή προδίδετε ακόµα και
τους ίδιους τους ψηφοφόρους σας, τους οποίους φορτώσατε
προεκλογικά µε φρούδες και ψευδείς υποσχέσεις. Προσκυνάτε
την τρόικα και τρέµετε µπροστά στη Μέρκελ και τον Σόιµπλε.
Προσκυνάτε και τα «κάνατε καπάκια» µε τους Ιµπραήµηδες του
µνηµονίου, άλλοι ηθεληµένα, άλλοι αθέλητα. Η αλήθεια δεν αλλάζει. Είστε προσκυνηµένοι -και αυτό είναι η αλήθεια- γιατί επιδεικνύετε ελάχιστη πολιτική αντίσταση, αντίσταση εθνική,
αντίσταση ηθική, αντίσταση συνειδησιακή.
Η βούληση του ελληνικού λαού στις επόµενες βουλευτικές
εκλογές -όποτε και αν γίνουν εκλογές- θα είναι πολιτικά τσεκουράτη και φλογερή. Ήρθε η στιγµή από το Βήµα αυτό να θυµηθούµε τα λόγια του σοφού γέρου Στρατηγού, του Θοδωρή
Κολοκοτρώνη, που εκφράζουν διαχρονικά το λαό µας: «Τσεκούρι
και φωτιά στους προσκυνηµένους!»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)», 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 23.05’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
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