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Αθήνα, σήµερα στις 25 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 3174/30-9-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τα προβλήµατα των εργαζοµένων-απολυµένων στο κλειστό,
πλέον, εργοστάσιο «ΦΑΝΚΟ», (πρώην «ΤΡΙΚΟΛΑΝ»), µε έδρα τη
Νάουσα, στην περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνιος Μπέζας.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντινίδης για δύο λεπτά
για να αναπτύξει την ερώτηση.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό το ζήτηµα σε εσάς, σας το θέσαµε και προφορικά στη συνάντηση που είχαµε στο Υπουργείο.
Η «οδύσσεια» των εργαζοµένων αυτών ξεκινάει το 2004, όταν γίνονται από τη «FANCO» εβδοµήντα έξι απολύσεις, από τον όµιλο
«ΚΛΩΝΑΤΕΞ», και στην πορεία, µέσα από διάφορες διαδικασίες
και αγώνες, αυτοί οι εργαζόµενοι εντάσσονται στην ειδική εισοδηµατική ενίσχυση ανεργίας. Εν τω µεταξύ, κάνουν και προσφυγή για την ακύρωση της απόλυσης.
Θέλω να σηµειώσω ότι αυτό το καθεστώς ειδικής εισοδηµατικής ενίσχυσης της ανεργίας, τον καιρό εκείνο, λειτούργησε και
ως βαλβίδα εκτόνωσης, όχι µόνο στην Νάουσα όπου είχαµε
αθρόες απολύσεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας αλλά
και σε άλλους χώρους και σε άλλες βιοµηχανίες.
Το 2011, από το 2004 που έγιναν οι απολύσεις, µε τελεσίδικη
απόφαση του Αρείου Πάγου αυτές οι απολύσεις θεωρούνται
άκυρες και διατάσσεται επαναπρόσληψη. Εν τω µεταξύ, το 2012,
όπως είναι γνωστό, ο όµιλος «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» πτωχεύει. Σε αυτόν
ανήκει και το εργοστάσιο της «FANCO». Με αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι µπορεί να αναβιώσει η εργασιακή σχέση των εργαζοµένων. Φυσικά, αντικείµενο δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε
επιχείρηση.
Παρατηρείται, λοιπόν, το εξής πρωτόγνωρο: Το 2013 ο ΟΑΕΔ
µε δύο έγγραφά του ζητάει πίσω τα ποσά που δαπανήθηκαν για
τους απολυµένους της «FANCO». Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι για

το διάστηµα αυτό της εισοδηµατικής ενίσχυσης, που ήταν ασφαλισµένοι αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν πίσω την ασφάλιση και
σε δεύτερη φάση να παρθούν πίσω και οι συντάξεις. Είµαστε σε
µια τέτοια διαδικασία.
Το ερώτηµα που θέτω, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Αν δεν
κάνω λάθος, στις 2 του Δεκέµβρη το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΟΑΕΔ θα συζητήσει για την ακύρωση των ανακλητικών αποφάσεων. Το αιτούµενο λοιπόν είναι να υπάρξει πραγµατικά τέτοια
απόφαση, ανάκληση αυτών των εγγράφων του ΟΑΕΔ, για να
λυθεί το πρόβληµα και να διασωθούν και οι συντάξεις είκοσι
οκτώ ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Μπέζας για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι ένα περίπλοκο πρόβληµα αυτό που έχουµε
µπροστά µας για να λύσουµε. Ας προσπαθήσουµε λίγο να ξεδιαλύνουµε το πώς είναι η κατάσταση. Όπως είπατε κι εσείς, µε το
άρθρο 13 του ν. 3460/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3680/2008, οι άνεργοι κλωστοϋφαντουργοί, οι απολυµένοι από τις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Νάουσας ή από το εργοστάσιο της «Ενωµένης
Κλωστοϋφαντουργίας», της πρώην «ΤΡΙΚΟΛΑΝ», για το διάστηµα
από 1-1-2002 έως και 31-12-2008, οι οποίοι είχαν συµπληρώσει
επτάµισι χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης και το πεντηκοστό έτος της
ηλικίας τους έως το τέλος του 2008, ελάµβαναν αυτήν την ειδική
επιδότηση ανεργίας, η οποία ισούτο µε την ανά ατοµική περίπτωση δικαιούµενη κύρια και επικουρική σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
αφαιρουµένης της ασφαλιστικής εισφοράς, και τους παρέχονταν
πλήρης ασφάλισή για το διάστηµα της ειδικής επιδότησης.
Μετά την 1-1-2013 µε το ν.4093/2012 καταργήθηκαν οι ειδικές
επιδοτήσεις ανεργίας και όσοι ελάµβαναν την 31-12-2012 αυτήν
την ειδική επιδότηση ανεργίας θα συνέχιζαν να επιδοτούνται µε
βάση τις κοινές διατάξεις περί ανεργίας, µε το επίδοµα ανεργίας,
δηλαδή θα ελάµβαναν αυτό το βασικό µηνιαίο επίδοµα για χρονικό διάστηµα που ανέρχεται το ανώτατο σε δώδεκα µήνες. Αυτό
είναι το νοµικό καθεστώς.
Τώρα, τι προβλήµατα προέκυψαν απ’ αυτήν την κατάσταση;
Οι εργαζόµενοι της πρώην «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» προσέφυγαν στο δικαστήριο, πράγµατι, όπως είπατε και το δικαστήριο έκρινε -και
έχουµε σχετικές δικαστικές αποφάσεις, τη 13/2008 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, τη 953/2009 του Εφετείου Θεσσαλονίκης και τη 1005/41/2011 του Αρείου Πάγου- ότι ήταν άκυρη
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η καταγγελία των συµβάσεων εργασίας, ότι κακώς, µη νόµιµα,
τους απέλυσε η εταιρεία.
Βάσει αυτών των αποφάσεων, αναγνωρίστηκε η υποχρέωση
της εργοδότριας εταιρείας να προβεί στην καταβολή των οφειλόµενων αποδοχών και κατ’ επέκταση στην ασφάλισή τους από
7-10-2004 έως 6-3-2005. Αυτές οι αποφάσεις αφορούσαν αυτήν
την περίοδο, από 7-10-2004 έως 6-3-2005.
Όπως ήταν φυσικό, η αντίστοιχη υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάουσας, σε εφαρµογή αυτών των δικαστικών αποφάσεων, προχώρησε στην ασφάλισή τους µε την έκδοση πράξης επιβολής εισφορών, που αφορούσε στο συγκεκριµένο διάστηµα.
Στη συνέχεια, όσοι από τους εργαζόµενους είχαν το δικαίωµα
και το ήθελαν προχώρησαν σε νέα αγωγή και το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Βέροιας µε νέα απόφασή του, τη 18-2011, αναγνώρισε την υποχρέωση της εργοδότριας εταιρείας να προβεί στην
καταβολή των αποδοχών και κατ’ επέκταση στην ασφάλισή τους
για το επόµενο διάστηµα, από τις 7-3-2005 έως τις 30-6-2008.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επιτρέψτε µου για µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Η αντίστοιχη υπηρεσία του υποκαστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Νάουσας προχώρησε στην ασφάλισή τους και στην έκδοση της αντίστοιχης πράξης επιβολής εισφορών, που αφορούσε και αυτό
το χρονικό διάστηµα.
Έπειτα, όµως, οι εργαζόµενοι προέβησαν και σε νέα αγωγή
για το µεταγενέστερο διάστηµα µετά τις 30-6-2008, η οποία όµως
αγωγή λόγω των επανειληµµένων δικαστικών αναβολών δεν εκδικάστηκε και διακόπηκε η διαδικασία, γιατί, όπως είναι γνωστό,
η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση από το 2012.
Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά και καθώς εκκρεµούσε σχετικό
οµαδικό αίτηµα των εργαζοµένων προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβεί
στην ασφάλισή τους και για το µεταγενέστερο διάστηµα µετά τις
30-6-2008 υποβλήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία ερώτηµα
προς τη νοµική διεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -σας διαβάζω από το
ερώτηµα- «για το εάν στη συγκεκριµένη ασφαλιστική περίπτωση
υποχρεούται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβεί στην ασφάλιση των εργαζοµένων της εν λόγω επιχείρησης χωρίς την προσκόµιση σχετικής δικαστικής απόφασης, ερµηνεύοντας µόνο το πνεύµα των
προηγούµενων σχετικών δικαστικών αποφάσεων ή αν θα πρέπει
για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση να προσκοµίσουν τη σχετική έκθεση επαλήθευσης των πιστώσεων του εισηγητή δικαστή
της πτώχευσης, δεδοµένου ότι η εν λόγω επιχείρηση ήδη τελεί
υπό καθεστώς πτώχευσης».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα υπόλοιπα στη
δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Υπάρχει απάντηση της νοµικής υπηρεσίας και θα αναφερθώ σ’ αυτήν στη δευτερολογία µου, όπως
και στο άλλο θέµα που έχετε θέσει για την ανάκληση των αποφάσεων ειδικής επιδότησης ανεργίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κωνσταντινίδη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Είναι σειρά οι αποφάσεις
και τις έχω και εγώ, κύριε Υπουργέ. Το ζήτηµα είναι ότι µένουν
είκοσι οκτώ εργαζόµενοι άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
µετέωροι, µε αυτές τις εγκυκλίους, τα έγγραφα του ΟΑΕΔ και αν
ισχύσουν αυτά, σύντοµα θα έχουµε για τους είκοσι έξι εργαζόµενους που νοµίζω ότι έχουν βγει στη σύνταξη ανάκληση των
συντάξεων.
Σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις αποφασίστηκε, µέσα εδώ, µε
τροπολογία που ψηφίστηκε στις 21-12-2013 σχεδόν οµόφωνα
από τη Βουλή, να µην ενταχθούν οι εργαζόµενοι, των οποίων αµφισβητήθηκε εάν ο χρόνος αυτής της ειδικής επιδότησης αποτελεί συντάξιµο χρόνο. Άρα, έχουµε και προηγούµενο.
Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι µόνο οι γνωµοδοτήσεις των νοµικών και των νοµικών υπηρεσιών, το ζήτηµα είναι –και σας το θέτω
ευθέως- εάν έχετε την πολιτική βούληση να προχωρήσουµε σε
µια τέτοια κατεύθυνση, ώστε να υπάρξει ανάκληση των αποφάσεων του ΟΑΕΔ, για να προχωρήσουµε µε αυτήν τη διαδικασία.
Η πτωχευτική περιουσία του οµίλου «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» είναι µεγάλη. Εάν ο ΟΑΕΔ έχει απαιτήσεις, µπορεί από την πτωχευτική
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διαδικασία να αποκτήσει αυτά που θα κριθεί ότι κατέβαλε ως µη
οφειλόµενα. Όµως, είναι κρίµα εργαζόµενοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από το 2004, δέκα χρόνια τώρα, να ξαναγυρίσουν σε καθεστώς της προηγούµενης δεκαετίας, γιατί ήδη πέρασαν τα
χρόνια και δεν µπορούν να κάνουν και τίποτε άλλο. Γι’ αυτό χρειάζεται και η πλευρά της κοινωνικής ευαισθησίας στην αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εµείς έχουµε την πρόθεση να διευκολύνουµε την κατάσταση, αλλά υπάρχει και µία νοµοθεσία η
οποία δεν µπορεί να τροποποιηθεί µόνο για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους, διότι πρέπει να βλέπουµε τη γενική ισχύ της
νοµοθεσίας.
Κύριε συνάδελφε, συγχωρήστε µε που δεν έδωσα, άµεσα, ευθέως απάντηση σε αυτό που είπατε, αλλά έπρεπε να πω όλο το
ιστορικό, για να καταλάβουµε όλοι πόσο πολύπλοκο και περίπλοκο είναι το θέµα.
Υπήρχε, λοιπόν, αυτό το ερώτηµα προς τη νοµική υπηρεσία,
προς τη νοµική διεύθυνση του ΙΚΑ. Η νοµική διεύθυνση του ΙΚΑ
εξέδωσε µία γνωµοδότηση, η οποία είναι πολύ πρόσφατη, στις
21-11-2014, η οποία λέει ότι για το χρονικό διάστηµα µετά τις 306-2008 είναι σαφές ότι δεν υφίσταται κανένα θέµα για τους σαράντα τρεις από τους εβδοµήντα έξι εργαζόµενους για τους
οποίους έχει ήδη συντελεστεί η επαλήθευση των απαιτήσεών
τους για το χρονικό διάστηµα από τις 7-10-2004 έως τις 19-72012, µετά την κήρυξη της πτώχευσης. Για τους άλλους εργαζόµενους, για τους οποίους δεν έχουν επαληθευθεί οι απαιτήσεις, η νοµική υπηρεσία προτείνει για τον καθέναν απ’ αυτούς να
αναζητηθούν στοιχεία και να εξεταστεί κάθε περίπτωση ατοµικά.
Έρχοµαι τώρα στο άλλο θέµα, αυτό της ανάκλησης των αποφάσεων της ειδικής επιδότησης ανεργίας των ασφαλισµένων. Ο
ΟΑΕΔ, στηριζόµενος στις δικαστικές αποφάσεις που έκριναν
άκυρη την απόλυση των εργαζοµένων, εφάρµοσε το νόµο για
την ανάκληση των επιδοµάτων ανεργίας και ανακάλεσε τις αποφάσεις παροχής ειδικής επιδότησης ανεργίας. Αφού ήταν άκυρη
η απόλυση, ζητά πίσω αυτά τα ποσά της ειδικής επιδότησης
ανεργίας.
Σύµφωνα µε τον ΟΑΕΔ και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, το ποσό
που προκύπτει από την ανάκληση των παροχών ειδικής επιδότησης ανεργίας, που βασίζονται στην καταγγελία σύµβασης του
προσωπικού της επιχείρησης «ΤΡΙΚΟΛΑΝ», θα αναζητηθεί µέσω
της πτωχευτικής διαδικασίας από την εταιρεία. Το ποσό που προκύπτει από την ανάκληση των παροχών ειδικής επιδότησης ανεργίας, η αξίωση των οποίων βασίστηκε σε άλλη µεταγενέστερη
απασχόληση, διότι κάποιοι από αυτούς είχαν µεταγενέστερη
απασχόληση, δηλαδή έφυγαν από την «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» και συνέχισαν να απασχολούνται αλλού…
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Τι να έκαναν τόσα χρόνια;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): …θα έπρεπε θεωρητικά, µε βάση το
νόµο, να αναζητηθεί από τους ίδιους τους ασφαλισµένους. Εδώ
είναι το πρόβληµα.
Όλοι, βέβαια, τώρα οι πρώην εργαζόµενοι έχουν καταθέσει ενστάσεις κατά των αποφάσεων ανάκλησης. Η εκδίκαση αυτών των
ενστάσεων θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ όχι στις 2 Δεκεµβρίου, έχει δοθεί µία αναβολή και πάει στις 9 Δεκεµβρίου, γιατί νοµίζω ότι απουσιάζει στις 2 Δεκεµβρίου ο
διοικητής του ΟΑΕΔ- αφού προσκοµιστούν από τους εργαζόµενους όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν ζητηθεί από τον ΟΑΕΔ, για
να κριθεί κάθε περίπτωση ατοµικά και να αποφανθεί το Διοικητικό Συµβούλιο για καθεµία περίπτωση ατοµικά.
Πιστεύω ότι σε συνεργασία µε το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΟΑΕΔ και µε δεδοµένη την πολιτική βούληση που υπάρχει από
εµάς, ως Υπουργείο Εργασίας, να µην επιβαρυνθούν οι πρώην
εργαζόµενοι, θα βρεθεί λύση. Δεν χρειάζεται και δεν µπορούµε
να πάµε σε νοµοθετική ρύθµιση ειδικά γι’ αυτούς. Νοµίζω ότι σε
συνεννόηση µε το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ και µε βάση
τις ενστάσεις τις οποίες έχουν υποβάλει οι εργαζόµενοι θα
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βρούµε λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τη πρώτη µε αριθµό 372/23-6-2014 ερώτηση
δευτέρου του Βουλευτή Κερκύρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Στέφανου Σαµοΐλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αντώνιος Μπέζας.
Ο συνάδελφος κ. Σαµοΐλης έχει τον λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξει την ερώτηση.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται, λοιπόν, για την ολοκλήρωση των εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. Επρόκειτο να παραδοθεί το
έργο, σύµφωνα µε τη συµβατική του υποχρέωση, στις 14-1-2011.
Από το 2012, κύριε Πρόεδρε, έχω καταθέσει τρεις ερωτήσεις.
Τις έχω καταθέσει τον έβδοµο του 2012, τον ενδέκατο του 2013
και τον έβδοµο του 2014. Σε µια απάντηση που τελικά έδωσε το
Υπουργείο Εργασίας, αφού παραθέτει το νοµικό πλαίσιο αλλά
και διάφορα στοιχεία ενηµερωτικά σε σχέση µε το έργο, απαντάει ότι θα γίνει «η αποπεράτωση του οικισµού και η παράδοσή
του σε πλήρη λειτουργία εντός του πρώτου εξαµήνου του 2013».
Αυτό απαντάει ο Υπουργός, έχει υπογραφή του κ. Βρούτση.
Κοιτάξτε, κύριε Μπέζα, οι εκατόν εξήντα τέσσερις Κερκυραίοι
δικαιούχοι είναι αγανακτισµένοι, διότι ένα συγκρότηµα, το οποίο
θα έπρεπε να είχε παραδοθεί από το 2011, είναι τέσσερα χρόνια
τώρα που δεν έχει τελειώσει και µάλλον δεν διαφαίνεται η ηµεροµηνία παράδοσης. Θεωρούν οι δικαιούχοι ότι τους κοροϊδεύετε, ότι το Υπουργείο Εργασίας κοροϊδεύει.
Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης, κύριε Μπέζα, και πότε
θεωρείτε ότι θα παραδοθεί το συγκεκριµένο συγκρότηµα; Είναι
συγκεκριµένη η ερώτηση και θα θέλαµε µια απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Συγγνώµη που θα σας το πω, αλλά
ξέρετε, κύριε συνάδελφε, -και εγώ ξέρω, γιατί κοντά είµαι και
εγώ εκεί, γείτονας-....
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κοντά είστε αλλά… (δεν ακούστηκε)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): … ότι δεν κοροϊδεύει το Υπουργείο
Εργασίας. Ξέρετε ότι τα προβλήµατα που υπήρχαν, είχαν σχέση
µε τον εργολάβο, δεν είναι θέµα του Υπουργείου Εργασίας.
Πράγµατι αυτός ο οικισµός του Αγίου Ιωάννη -ο οικισµός V,
έτσι όπως ονοµάζεται στην Κέρκυρα- ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2007 και η συµβατική του ηµεροµηνία ήταν 14-1-2011.
Όµως, υπήρξαν σηµαντικές καθυστερήσεις, κυρίως στον βραδύ
ρυθµό εκτέλεσης των εργασιών από τον ανάδοχο του έργου διότι ο ανάδοχος είχε οικονοµικές δυσκολίες-, αλλά υπήρξαν και
διαδοχικές εµπλοκές, µε σηµαντικότερη την αιφνίδια κατάργηση
του ΟΕΚ, του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, και την κατάργηση του βιολογικού σταθµού των λυµάτων του οικισµού. Γι’
αυτό, λοιπόν, και το Διοικητικό Συµβούλιο του τέως ΟΕΚ και στη
συνέχεια το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ, έδωσε παρατάσεις
στη συµβατική προθεσµία, την πήγε στις 18-4-2014.
Με απόφαση στις 29-4-2014 του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΟΑΕΔ αποφασίστηκε η δηµοπράτηση του εξωτερικού αγωγού
αποχέτευσης του οικισµού -αφού καταργήθηκε ο βιολογικός καθαρισµός-, για να συνδεθεί ο οικισµός µε τον βιολογικό σταθµό,
νοµίζω, των Σιναράδων. Οπότε για τον λόγο αυτό έχουµε και
άλλη παράταση για τις 24-11-2014.
Ο οικισµός βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των κατοικιών.
Έχει κατασκευασθεί µέρος των δικτύων υποδοµής και διαµορφώνονται οι αύλιοι χώροι. Πράγµατι συνεχίζουν να εκτελούνται
οι εργασίες µε αργό ρυθµό από τον ανάδοχο και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ απέστειλε ειδική πρόσκληση. Αυτό είναι το εργαλείο και το όπλο το
οποίο έχει µία τεχνική υπηρεσία, όταν υπάρχει καθυστέρηση του
εργολάβου. Απέστειλε ειδική πρόσκληση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για να εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες
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στα κτήρια του οικισµού, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών. Ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε σε αυτήν την ειδική
πρόσκληση και δεσµεύθηκε ότι µέχρι 31-12-2014 θα έχει αποπερατώσει όλα τα κτήρια του οικισµού.
Αυτό ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Περιµένουµε
στο τέλος του χρόνου να παραδώσει το κτηριακό κοµµάτι.
Όσον αφορά στην ανάθεση της εργολαβίας για την κατασκευή
του εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη των συµβατικών τευχών και του προϋπολογισµού του έργου -1.663.500
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Επειδή, όµως, το έργο
είναι σύνθετο και πρόκειται για έναν αγωγό ο οποίος έχει µήκος
οκτώ χιλιοµέτρων και θα κατασκευασθεί εκτός του οικισµού, διερευνάται η εναλλακτική λύση κατασκευής του από το δήµο µέσω
προγραµµατικής σύµβασης του ΟΑΕΔ µε το δήµο, την οποία θα
χρηµατοδοτήσει ο ΟΑΕΔ. Νοµίζω ότι γι’ αυτό το λόγο έχει εκδηλωθεί πρόσφατα και ενδιαφέρον της νέας δηµοτικής αρχής της
Κέρκυρας για την ανάληψη κατασκευής του αγωγού µέσα από
µια προγραµµατική σύµβαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Μπέζα τα χαρτιά που κρατάτε στα χέρια σας
και διαβάσατε για το έργο, οι κάτοικοι, οι δικαιούχοι τα γνωρίζουν
απέξω. Τα γνωρίζουν σηµείο-σηµείο. Τα έχουν µάθει εδώ και τέσσερα χρόνια και γνωρίζουν τι έγινε µε τον βιολογικό, πώς µεταφέρθηκε και άλλαξε ο βιολογικός, τι θα γίνει µε την εργολαβία.
Η δεύτερη εργολαβία, που αφορά τον αγωγό σύνδεσης του
οικισµού εργατικών κατοικιών µε το βιολογικό καθαρισµό, έχει
καθυστερήσει φοβερά. Εν πάση περιπτώσει, απευθύνοµαι σε
εσάς που εποπτεύετε τον οργανισµό. Δεν καταλαβαίνω: Είναι
εδώ και δύο χρόνια που συντάσσονται τα τεύχη δηµοπράτησης.
Τι θα γίνει;
Η δική µου ενηµέρωση, κύριε Μπέζα, ναι µεν λέει για 1.620.000
ευρώ προϋπολογισµό, όπως είπατε, αλλά ότι δεν είναι ολοκληρωµένα τα τεύχη δηµοπράτησης. Τι θα γίνει, λοιπόν; Πότε θα δηµοπρατηθεί η συγκεκριµένη εργολαβία;
Οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών –το επαναλαµβάνω,
κύριε Μπέζα- είναι αγανακτισµένοι και νιώθουν ότι τους κοροϊδεύετε. Αυτά που είπατε σήµερα τα είχε πει και ο κ. Κεγκέρογλου
σε επίκαιρη ερώτηση πριν ένα χρόνο. Μας έλεγε τότε ο κ. Κεγκέρογλου ξανά, πότε είναι η συµβατική προθεσµία, ότι καταλαβαίνει τα προβλήµατα, για τον εργολάβο και για όλα αυτά τα
θέµατα και ότι εν πάση περιπτώσει αφού εγκριθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που είχαµε τότε και η ειδική πρόσκληση που ξαναείπατε, θα ολοκληρωθεί το έργο µέχρι τον Ιούνιο του 2014.
Αφού, λοιπόν, στην πρώτη απάντηση του Υπουργείου Εργασίας
µάς είχατε πει ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του 2013,
στην επίκαιρη ερώτηση πριν ένα χρόνο ο κ. Κεγκέρογλου µάς
είπε ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014 και σύµφωνα µε την
απόφαση του ΟΑΕΔ.
Αλλά, δεν σας πιστεύει κανένας. Δεν είναι ότι δεν σας πιστεύω
εγώ, δεν σας πιστεύουν οι κάτοικοι. Δεν έπρεπε υποτίθεται η δεύτερη εργολαβία, η κατασκευή του αγωγού σύνδεσης του οικισµού µε το βιολογικό καθαρισµό, να έχει δηµοπρατηθεί πριν
ενάµιση χρόνο; Γιατί δεν έχει δηµοπρατηθεί µέχρι σήµερα και
πότε θα δηµοπρατηθεί, εν πάση περιπτώσει; Και από ποιον θα
δηµοπρατηθεί; Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο ένας πετάει το µπαλάκι στον άλλον. Δεν θέλει κανείς να εκτελέσει αυτήν την εργολαβία. Και είναι λογικό, κύριε Μπέζα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διότι, όταν έχεις έναν αγωγό τον οποίο τον περνάς από ιδιοκτησίες, από ιδιόκτητα χωράφια κ.λπ., και δεν έχεις κάνει απαλλοτριώσεις, δεν θέλεις να κάνεις την εργολαβία. Θα σε αφήσουν
να περάσεις; Λάβετέ το και αυτό υπ’ όψιν σας. Και πείτε µας µια
ηµεροµηνία, πότε θα δηµοπρατηθεί!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχε-
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τε τον λόγο, για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω είστε µηχανικός και ξέρετε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος πέραν από
αυτόν στον οποίο βαδίζει ο ΟΑΕΔ στη συγκεκριµένη περίπτωση.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Σαν το σαλίγκαρο βαδίζει, όµως!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ξέρετε το γιατί. Θα σας το πω έτσι
απλά: Εάν πάµε σε επόµενο στάδιο και κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος, τότε δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ το έργο. Θα µείνει
έτσι όπως είναι και δεν θα παραδοθεί ποτέ.
Άρα, η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρχει µια συνεννόηση και µια συνεχής πίεση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που
δίνει η νοµοθεσία για την εκτέλεση των τεχνικών έργων, προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο.
Δεύτερον, δεν σας είπα τα ίδια πράγµατα µε αυτά που σας
είπαν πριν ένα χρόνο. Σας είπα διαφορετικές ηµεροµηνίες. Έχει
γίνει ειδική πρόσκληση στον εργολάβο και περιµένουµε στις 3112-2014 να τελειώσει τα κτήρια του οικισµού. Θα δούµε εάν θα
δοθεί και άλλη παράταση µετά τις 31 Δεκεµβρίου. Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Αυτό εξαρτάται, πρώτον, από την πρόοδο των
εργασιών –εάν πράγµατι είναι έτοιµος να παραδώσει τα κτήριακαι δεύτερον, από το τι θα γίνει µε την εργολαβία για την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης.
Έχει ολοκληρωθεί η µελέτη και τα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης και προϋπολογισµού, αλλά υπάρχει πρόβληµα. Το είπατε
και µόνοι σας ποιο είναι το πρόβληµα, ότι δηλαδή ο αγωγός θα
πρέπει να περάσει µέσα από ιδιοκτησίες. Και γι’ αυτό νοµίζω ότι
ίσως η καλύτερη διαχείριση του έργου είναι να υπάρξει µια προγραµµατική σύµβαση ανάµεσα στον ΟΑΕΔ και στο Δήµο Κερκυραίων. Όπως έχω πληροφορηθεί –εσείς θα το ξέρετε καλύτεραη νέα δηµοτική αρχή εκδήλωσε ενδιαφέρον για να πάρει επάνω
της αυτό το έργο και να βγει η κατάσταση από το αδιέξοδο στο
οποίο βρίσκεται.
Να γίνει, λοιπόν, µία προγραµµατική σύµβαση ανάµεσα στον
ΟΑΕΔ και τον Δήµο Κερκυραίων µε χρηµατοδότηση του ΟΑΕΔ
για να εκτελεστεί το έργο από τον Δήµο Κερκυραίων και να ξεπεραστούν και τυχόν προβλήµατα που υπάρχουν σε σχέση µε
πιθανά ιδιοκτησιακά θέµατα, τα οποία θα τεθούν.
Από αυτά τα δύο, λοιπόν, θα δούµε αν θα υπάρξει άλλη παράταση του έργου: από το πως θα εκτελεστεί η εργολαβία του εξωτερικού αγωγού -για την οποία, επαναλαµβάνω, υπάρχουν µελέτες, υπάρχουν και τα συµβατικά τεύχη- και από την πορεία των
εργασιών και την υπόσχεση του εργολάβου να ολοκληρώσει
µέχρι 31-12 το καθαρά κτηριακό αντικείµενο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 3785/20-10-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τους Υπουργούς Υγείας και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον ιό
Έµπολα στην Ελλάδα.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτηση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ειλικρινά πως µε τη σηµερινή σας παρουσία εδώ αναιρείτε κάποιες από τις κακές εντυπώσεις που έχει
δηµιουργήσει το Υπουργείο Υγείας µε τη µη απάντηση πλήθους
ερωτήσεων στη Βουλή. Δεν ξέρω που οφείλεται αυτή η κατάσταση, αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγµα για να είµαι συγκεκριµένη. Μόνο για τον Έµπολα εγώ έχω καταθέσει δύο ερωτήσεις, τη συζητούµενη και άλλη µία στις 27 Οκτωβρίου, οι οποίες
δεν έχουν συζητηθεί. Αυτές, βεβαίως, έρχονται να προστεθούν
σε δεκάδες άλλες αναπάντητες ερωτήσεις, που µόνο εγώ έχω
απευθύνει στο Υπουργείο Υγείας και, βεβαίως, αναφέροµαι στο
πεντάµηνο της δικής σας θητείας.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, ως χρόνια Βουλευτής, µπορείτε να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσα προβλήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν από τη µη απάντηση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στα σηµερινά ερωτήµατα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επίσης,
στις 19 Οκτωβρίου η Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, η κ. Κρεµαστινού, δήλωσε στο «MEGA» και στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ότι η εισαγωγή κρούσµατος Έµπολα είναι σχεδόν αναπόφευκτη και αυτό
παρά τις αντίθετες εκτιµήσεις όλων των αρµοδίων διεθνών οργανισµών. Μάλιστα, πριν από λίγες ηµέρες είχαµε και την ανακύκλωση ανύπαρκτων ειδήσεων, όπως είναι η δήθεν εµφάνιση
κρούσµατος σε ελληνικό πλοίο στο εξωτερικό.
Φυσικά, τελικά η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε, αλλά έµεινε
η εντύπωση πως γίνεται από κάποιους προσπάθεια µετατόπισης
της προσοχής της κοινής γνώµης από πραγµατικά προβλήµατα
σε φοβικά, προκατασκευασµένα σενάρια.
Ενόψει, λοιπόν, αυτού, θα ήθελα τη ενηµέρωσή σας σχετικά
και επιπλέον, µε αφορµή την ερώτηση αυτή, σας ερωτώ γιατί δεν
προχωρήσατε εδώ και µήνες στην προµήθεια συνηθισµένων παιδικών εµβολίων για γνωστά νοσήµατα, ενώ οι ειδικοί σας προειδοποιούν συνεχώς για τον κίνδυνο επανεµφάνισης στην Ελλάδα
µεταδοτικών ασθενειών, που έχουν εκλείψει εδώ και δεκαετίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο, το οποίο θα ήθελα εγώ να αναφέρω, είναι ότι δεν
έχει υποπέσει τουλάχιστον στη δική µου αντίληψη να µην απαντά
το Υπουργείο Υγείας ειδικώς σε επίκαιρες ερωτήσεις.
Η κατεύθυνση, που τουλάχιστον εγώ έχω δώσει -και δεν έχω
στοιχεία που να µαρτυρούν τον αντίθετο- είναι ότι οι επίκαιρες
ερωτήσεις των συναδέλφων απαντώνται όλες, όχι πάντοτε από
εµένα, αλλά είτε από τη συνάδελφο Υφυπουργό είτε από τον
Αναπληρωτή Υπουργό. Όµως, επειδή µου το λέτε, επιφυλάσσοµαι να ελέγξω τη ροή των επίκαιρων ερωτήσεων, για να δω εάν
υπάρχει έλλειψη απαντήσεων.
Σε ό,τι αφορά τις γραπτές ερωτήσεις, επίσης, η κατεύθυνση,
η οποία υπάρχει, είναι να απαντώνται όλες. Εγώ προσωπικά απαντώ σε πολλές απ’ αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα θα ζητήσω κατάσταση για να δω αν, πράγµατι, υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι
να µην αφήνει καMµία ερώτηση ανταπάντηση.
Ένα δεύτερο ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε, που ανακύπτει είναι
ένα ζήτηµα τάξεως. Θέλω να πω ότι ο Κανονισµός σε σχέση µε
τις επίκαιρες ερωτήσεις λέει ότι πρέπει να έχουν µία ορισµένη
έκταση και πρέπει να περιέχουν το µέγιστο δύο ερωτήµατα.
Άρα, εδώ για να µπορεί να απαντήσει ο Υπουργός, εάν υποβάλλονται, όπως εν προκειµένω, επτά ερωτήµατα, τα οποία µάλιστα, όπως τα έχω κατανείµει, αφορούν τέσσερα διαφορετικά
Υπουργεία, είναι προφανές κατά τη γνώµη µου ότι από πλευράς
υπηρεσιών ενδεχοµένως του Κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνεται
µία υπόδειξη στους συναδέλφους, προκειµένου να λειτουργεί
αποτελεσµατικά η διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων.
Έρχοµαι στα ερωτώµενα.
Η πρώτη ερώτηση είναι τι έγινε µε το υγειονοµικό και άλλο
προσωπικό που είχε διατεθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε κέντρα κράτησης και πρώτης υποδοχής και πόσοι εργάζονται σήµερα ανά
κέντρο αλλοδαπών.
Συνολικά, στα κέντρα αυτά εργάζονται πενήντα εννέα υγειονοµικοί υπάλληλοι. Εάν χρειάζεστε την κατανοµή τους, θα σας
δοθεί σε γραπτή ερώτηση, γιατί δεν έχω χρόνο τώρα.
Δεύτερη ερώτηση: Τι συµβαίνει µε τα κρούσµατα φυµατίωσης
σε κέντρα κράτησης;
Πράγµατι, στην Αµυγδαλέζα και στο Αστυνοµικό Τµήµα Πατησίων υπήρξαν δύο τέτοια κρούσµατα. Πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη επιδηµιολογική προσέγγιση των περιστατικών, δηλαδή έλεγχος του αστυνοµικού προσωπικού που ήρθε σε επαφή
µε τους εν λόγω κρατουµένους και όλων των λοιπών κρατουµένων στους εν λόγω χώρους κράτησης, καθώς και χορήγηση προφυλακτικής αγωγής κατά περίπτωση.
Επισηµαίνεται, δε, ότι από το σχετικό υγειονοµικό έλεγχο ουδείς εκ των ανωτέρω διαπιστώθηκε να νοσεί, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου, µε τεστ Μαντού, του
αστυνοµικού προσωπικού.
Γιατί η πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, η κ. Κρεµαστινού, δήλωσε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ότι είναι πολύ πιθανή η εµφάνιση του Έµπολα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού.)
Κύριε Πρόεδρε, έχω λίγο χρόνο για να προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήµατα, που είναι επτά και όχι δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μάλιστα, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στις 8-8-2014 η επιτροπή για τις επείγουσες καταστάσεις
(Emergency Committee) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
ανακήρυξε την επιδηµία του Έµπολα ως περιστατικό έκτακτης
ανάγκης διεθνούς υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που σηµαίνει ότι
όλες οι χώρες, κυρία συνάδελφε, όχι µόνο η Ελλάδα, ασχολούνται µε το θέµα του Έµπολα.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας στην οποία συµµετείχε η Ελλάδα. Τη Δευτέρα 8 Δεκεµβρίου πρόκειται να συναντηθώ µε τον αρµόδιο Επίτροπο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κ. Στυλιανίδη, για τα θέµατα του Έµπολα. Σήµερα είχα τηλεφωνική επαφή µε τον καινούργιο Επίτροπο Υγείας για τα θέµατα του Έµπολα.
Εποµένως, αυτό είναι ένα θέµα που απασχολεί τη διεθνή, την
παγκόσµια κοινότητα. Δεν το υπερτιµούµε. Δεν δηµιουργούµε
συνθήκες –ας το πω έτσι- φόβου ή πανικού. Η διεθνής κοινότητα,
πάντως, πρέπει να πάρει τα µέτρα της και πρέπει να είναι έτοιµη.
Η Ελλάδα, επίσης, πρέπει να πάρει τα µέτρα της και ετοιµάζεται
για να το αντιµετωπίσει.
Ελπίζω ότι µε την ερώτησή σας δεν µας µέµφεστε για τις ετοιµασίες που κάνουµε. Αντιλαµβάνεστε, φαντάζοµαι, τη σηµασία
που έχει να είµαστε έτοιµοι. Γι’ αυτό και ετοιµαζόµαστε συνέχεια,
µε εκπαιδεύσεις και µε µία σειρά άλλων πραγµάτων για το θέµα
του Έµπολα, που µετά χαράς να τα συζητήσουµε. Κάνουµε αρκετά πράγµατα και νοµίζω ότι σωστά τα κάνουµε. Σε καµµία περίπτωση, δεν θα θέλαµε να δηµιουργήσουµε -ας το πω έτσι- µία
αδικαιολόγητη ανησυχία.
Ποιος έδωσε εντολές στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων να
ανακυκλώσει την τροµολαγνεία;
Απαντά το Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι «ουδέποτε συνέβαλε στην
ανακύκλωση ανύπαρκτων ειδήσεων, όπως είναι η δήθεν εµφάνιση του ιού στην Πάτρα. Αντιθέτως, µετά και την εµφάνιση σχετικών δηµοσιευµάτων, το ΑΠΕ µετέδωσε είδηση µε τίτλο «Πάτρα:
Δεν πάσχει από Έµπολα ο άνδρας που προσήλθε σε νοσοκοµείο
της πόλης». Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι το ΑΠΕ ουδέποτε
έλαβε εντολές να ανακυκλώνει την τροµολαγνεία για τον Έµπολα
στην Ελλάδα».
Για τα άλλα τρία ερωτήµατα επιφυλάσσοµαι να απαντήσω στη
συνέχεια. Αντιλαµβάνεστε, όµως, την πίεση του χρόνου και τη
δυσκολία που δηµιουργεί η πληθώρα των ερωτηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Χρυσοβελώνη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τη διευκρίνιση που έκανε και για την έρευνα που θα κάνει για την
απάντηση των από τη δική µου πλευρά παραπόνων για τις αναπάντητες ερωτήσεις τόσο τις επίκαιρες όσο και τις απλές ερωτήσεις.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω ότι έχετε δίκιο ότι
στην αναπάντητη ερώτηση που κατέθεσα τον Οκτώβρη του 2014
υπήρχαν πράγµατι επτά ερωτήµατα, πλην, όµως, σε αυτήν που
συζητάµε σήµερα επικεντρώθηκα στα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αφήστε τα διαδικαστικά, κυρία συνάδελφε. Μπείτε κατευθείαν στην ερώτηση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, από αυτά τα οποία
είπατε συγκρατώ το ότι από τη δική σας την πλευρά µάλλον
υπάρχει η δέσµευση για τα θέµατα που αφορούν τον Έµπολα
ότι δεν θα υπάρξει κάποια τροµολαγνεία από την πλευρά των
Υπουργείων και οποιωνδήποτε άλλων και ότι απλώς θα αναφέρετε αυτά τα οποία πραγµατικά συµβαίνουν.
Ξέρω ότι το φαινόµενο απασχολεί όλες τις χώρες. Αυτό που
µου αρκεί είναι ότι απ’ ό,τι κατάλαβα υπάρχει δέσµευση ότι δεν
θα υπάρχει τροµολαγνεία γι’ αυτό το θέµα.
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Επίσης, αυτό που θα ήθελα –µια και δεν απαντήσατε στο επόµενο ερώτηµα- είναι να υπάρχει από τη δική σας πλευρά µία δέσµευση ότι θα αντιµετωπίσετε άµεσα άλλους πραγµατικούς
εγχώριους άµεσους κινδύνους από µεταδοτικές ασθένειες.
Εδώ θέλω να πω ότι αναφέροµαι σε κάποια στοιχεία τα οποία
είχαν επικαλεστεί πολύ σοβαρά οι Γιατροί του Κόσµου. Σας θυµίζω δηλαδή πως κατήγγειλαν δηµοσίως το γεγονός ότι το 50%
των παιδιών που προσέρχονται στα ιατρεία τους είναι ελλιπώς ή
καθόλου εµβολιασµένα για κοινές ασθένειες, όπως για παράδειγµα είναι ο κοκκύτης, ο τέτανος, η διφθερίτιδα και η µηνιγγίτιδα. Την ίδια ώρα, όµως, τα δηµόσια εµβολιαστικά κέντρα παραµένουν κλειστά λόγω έλλειψης εµβολίων, ενώ οι ανασφάλιστοι
γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος του βασικού εµβολιασµού των παιδιών τους.
Εποµένως, θα ήθελα να έχω µία απάντηση και µία δέσµευση
από τη δική σας πλευρά και σε αυτό το ερώτηµα στο οποίο δεν
µπορέσατε να απαντήσετε στην πρωτολογία σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Επανερχόµενος λίγο στο θέµα του Έµπολα, λέω ξανά ότι είµαι
στη διάθεσή σας για να ενηµερώσουµε αναλυτικά και λεπτοµερώς για εκείνα τα οποία κάνει η Ελλάδα, προκειµένου να αντιµετωπισθεί τυχόν ύπαρξη κρούσµατος του συγκεκριµένου ιού στη
χώρα µας. Γίνονται αρκετά πράγµατα, γίνονται πράγµατα τα
οποία είναι εναρµονισµένα µε τις καλύτερες πρακτικές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Οφείλω να πω ότι το υγειονοµικό
µας προσωπικό προετοιµάζεται, έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει
συγκεκριµένες ενέργειες και ότι υπάρχουν δράσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Για αυτό το πολύ σοβαρό θέµα η εκτίµηση είναι ότι δεν θα
έχουµε ύφεση της επιδηµίας στις τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, προτού περάσουν τρεις µε τέσσερις µήνες τουλάχιστον και
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διεθνής κινητοποίηση εκεί,
προκειµένου να αντιµετωπισθεί η επιδηµία σε αυτές τις χώρες.
Αυτή είναι η κατάσταση. Προφανώς, από τη µία πλευρά, δεν
θέλουµε να δηµιουργήσουµε κανένα πανικό, από την άλλη,
όµως, είµαστε –ξαναλέω- υποχρεωµένοι να ετοιµαζόµαστε, να
παίρνουµε µέτρα και να κάνουµε ό,τι µπορούµε, για να αντιµετωπίσουµε το θέµα αυτό.
Όσον αφορά τα εµβόλια, στην Ελλάδα οι εµβολιασµοί των παιδιών γίνονται σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών
Παιδιών και Εφήβων και αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά από την
Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών, η οποία κανονίζει ποια εµβόλια
περιλαµβάνονται σε αυτό το πρόγραµµα ή όχι. Για την ακρίβεια,
αυτή η επιτροπή είναι γνωµοδοτική, γνωµοδοτεί στον Υπουργό
και ο Υπουργός αποδέχεται ή όχι τη συγκεκριµένη γνωµοδότηση.
Το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά στο θέµα αυτού του προγράµµατος εµβολιασµού είναι σε φάση ολοκλήρωσης διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για προµήθεια
και διάθεση εµβολίων για την εµβολιαστική κάλυψη απόρων και
ανασφαλίστων παιδιών. Επιπλέον, αναµένει την εκτέλεση της
ετήσιας παραγγελίας για το τρέχον έτος από το Ινστιτούτο Παστέρ, το οποίο επίσης διενεργεί διεθνή διαγωνισµό.
Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριµένων διαγωνισµών το
Υπουργείο θα διαθέσει ποσότητες εµβολίων στις περιφέρειες και
στις διοικήσεις των υγειονοµικών περιφερειών, ανάλογα µε την
εκτίµηση των αναγκών τους. Υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία –ο
χρόνος, όµως, πάλι είναι εξαιρετικά περιορισµένος- τα οποία
αναφέρονται στους επιµέρους εµβολιασµούς, στους αντιφυµατικούς κ.λπ.. Όµως, πάλι αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε µε γραπτή ερώτηση, γιατί ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισµένος.
Έχετε αναφερθεί ακόµα σε δύο ερωτήµατα. Ένα από αυτά
είναι πού κατέληξε η έρευνα της δικαιοσύνης σχετικά µε το θάνατο εκατόν πενήντα ατόµων κατά την προηγούµενη εµβολιαστική περίοδο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε ενηµερώνει ότι έχει διαβιβαστεί
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στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η υπ’ αριθµόν 43076/25-2 αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου. Σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία,
χρεώθηκε σε εισαγγελέα, διαβιβάστηκε στον Πταισµατοδίκη
Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτή περαιώθηκε στις 19 Μαΐου 2014, χρεώθηκε εκ νέου σε εισαγγελέα και
διατάχθηκε περαιτέρω διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως.
Μετά το πέρας αυτής επεστράφη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
στις 16-8-2014 και χρεώθηκε εκ νέου στον ίδιο εισαγγελέα για
περαιτέρω επεξεργασία.
Ως προς το έβδοµο ερώτηµά σας, αν έχει ξεκινήσει η Δικαιοσύνη έρευνα για την κινδυνολογία και τη συστηµατική τροµολαγνεία, το Υπουργείο δικαιοσύνης απαντά ότι δεν τίθεται προς
διερεύνηση κανένα ποινικό αδίκηµα, προκειµένου να επιληφθεί
η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη υπ’ αριθµόν 3463/8-10-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία οι
απόφοιτοι κυπριακών λυκείων θεωρούνται «αλλογενείς αλλοδαποί».
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτηση.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή την ερώτηση την είχα υποβάλει πριν οκτώ µήνες στον κ.
Αρβανιτόπουλο, ο οποίος απαξίωσε να απαντήσει. Τώρα το Υπουργείο σας µου έστειλε µία εκπρόθεσµη απάντηση. Τώρα τελευταία µάς απαντάτε συνεχώς εκπρόθεσµα.
Αυτό που µου στείλατε, όµως, δεν είναι απάντηση επί της ουσίας. Επιµένετε να ονοµάζετε τους Κυπρίους αλλοδαπούς. Δεν
µας έχετε απαντήσει αν θα κάνετε κάποια αλλαγή επί του θέµατος. Μας είπατε απλά ότι πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή ο ένας τουλάχιστον να είναι ελληνικής καταγωγής.
Τι σηµαίνει «ελληνικής καταγωγής»; Τι είναι δηλαδή οι Κύπριοι;
Αυτό είναι ύβρις ως προς τους Κυπρίους.
Θα ήθελα να µου απαντήσετε αν θα αλλάξετε αυτόν τον προκλητικό χαρακτηρισµό για τους Έλληνες της Κύπρου σε όλα τα
επίσηµα έγγραφά σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία συνάδελφε, κατ’ αρχάς να υπενθυµίσω κάτι που έχω
πει επανειληµµένα. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Υπουργείου
Παιδείας στη Βουλή -και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
και στην Ολοµέλεια- είχαµε υποσχεθεί, από τις 9 Ιουνίου που
αναλάβαµε, ότι η παρουσία αυτή θα είναι πληθωρική.
Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ήταν µία σχεδόν ενεργός
επιτροπή. Είναι µία επιτροπή που συνεδριάζει πάρα πολύ συχνά,
ενίοτε µία και δύο φορές την εβδοµάδα. Επίσης, το Υπουργείο
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι πάντα παρόν.
Και αν κάποια στιγµή, για λόγους ανωτέρας βίας ενός Βουλευτή που ρωτά ή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αναβάλλεται µία επίκαιρη ερώτηση, αυτό είναι συγχωρητέο γιατί
είναι σπάνιο. Αυτήν την εβδοµάδα θα είµαστε σχεδόν και τις
πέντε µέρες του κοινοβουλευτικού βίου εδώ. Είναι τιµή µας να
απαντάµε στους Βουλευτές ως προς τα ερωτήµατα που θέτουν.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, είχα πει από την πρώτη στιγµή ότι εκεί
που υπάρχει πραγµατική αδυναµία είναι στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο που διεξάγεται δια των γραπτών ερωτήσεων.
Κυρία συνάδελφε, έχετε κάνει την ερώτησή σας πριν αναλάβω.
Προσπαθώ να απαντώ και στις γραπτές ερωτήσεις, αλλά δηλώνω ότι έχουµε αδυναµία. Δέχοµαι την κριτική και από τη δική
σας πλευρά ότι ο γραπτός κοινοβουλευτικός έλεγχος απαντάται
µε καθυστέρηση. Μα, είναι τόσες πολλές οι ερωτήσεις, ώστε και
τα λάθη ανά πάσα στιγµή στις απαντήσεις είναι στην ηµερήσια
διάταξη και ο χρόνος δεν µας φτάνει. Γι’ αυτό ζητήσαµε κατα-
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νόηση από την πρώτη στιγµή.
Και επειδή είµαστε παρόντες σε όλα τα υπόλοιπα και µε συνεχή κατάθεση σχεδίων νόµων, θεωρούµε ότι πρέπει να µας δικαιολογήσετε αυτήν την αδυναµία να είµαστε γρήγοροι στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο που διεξάγεται γραπτώς.
Μου έχει τύχει, κυρία συνάδελφε, επί χρόνια ολόκληρα να µην
παίρνω καµµία απάντηση από συγκεκριµένα Υπουργεία. Είναι
συχνό το φαινόµενο, µην το θεωρείτε παράδοξο ή ότι αφορά εσάς. Αντίθετα. Επειδή ξεκινήσατε τη δική σας τοποθέτηση ασκώντας αυτή την κριτική, είχα την υποχρέωση να απαντήσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου.
Πάµε τώρα στην ουσία. Δεν έχει αλλάξει κάτι φέτος. Η εγκύκλιος που υπέγραψα εγώ είναι µία εγκύκλιος που επαναλαµβάνει
προηγούµενες. Ό,τι ισχύει, όπως αναφέρεται µέσα, ισχύει ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο για όλες τις χώρες και από όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν µπορούµε να κάνουµε κάποιο διαχωρισµό για τους συνέλληνές µας της Κύπρου.
Όταν µιλώ, πάντα χρησιµοποιώ τον όρο «τα δύο κράτη του Ελληνισµού». Αυτό το λέµε όλοι ή όσοι τουλάχιστον αγαπάµε να µιλάµε µε αυτόν τον τρόπο κι εγώ ανήκω σε αυτούς. Όταν µιλάς
όµως για ίδιους όρους σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στους είκοσι οκτώ, δεν µπορείς να κάνεις
διάκριση για τους Κυπρίους επειδή είναι συνέλληνες. Αυτή είναι
η βάση πάνω στην οποία σας απαντά το Υπουργείο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκείτε. Εγώ υπογράφω την απάντηση.
Μήπως υπάρχει κάποια παρεξήγηση από την πλευρά σας σε
ό,τι αφορά µία διπλή εκδοχή της απάντησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου, για να
µην καταχραστώ της γενναιοδωρίας σας.
Είναι άλλο να λέτε -και να λέει η απάντηση µου σε εσάς- ότι
υπάρχουν δύο κατηγορίες, δηλαδή οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα οποία κράτη-µέλη έχουν πολίτες ή πρόσωπα γενικότερα που
τελειώνουν τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες µη ελληνικής καταγωγής και άλλο -στη συνέχεια της απάντησης- να λέµε γι’ αυτούς οι οποίοι τελειώνουν τα σχολεία της Κύπρου, αλλά είναι
-υπό τις τρεις προϋποθέσεις που σας απαντώ- ελληνικής καταγωγής.
Αυτή η διάκριση γίνεται. Και θα µου δώσετε την ευκαιρία στη
δευτερολογία µου να γίνω πιο σαφής.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτά τα επιχειρήµατα χτίζεται η απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο,
κυρία συνάδελφε, για τρία λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ.
Το πλήθος των συνεδριάσεων της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων δεν αποτελεί κριτήριο ορθής άσκησης των καθηκόντων σας. Αυτό για το οποίο κρίνεστε είναι η ποιότητα των πρωτοβουλιών σας. Και επιµένετε να αποκαλείτε τους Κυπρίους
αλλογενείς-αλλοδαπούς. Κανείς δεν σας έχει δώσει αυτό το δικαίωµα να θεωρείτε µη ελληνικής καταγωγής τους Κυπρίους.
Βέβαια, δεν µπορείτε να κάνετε διαφορετικά, διότι αυτήν τη
στιγµή µπορεί να γίνονται –όχι εσείς, άλλο Υπουργείο- µαζικές
ελληνοποιήσεις εκατοντάδων αλλοδαπών για να τους ετοιµάσουν για ψηφοφόρους.
Και αλήθεια, τα αποκόµµατα ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΚΕ κ.λπ. δεν έχουν
λόγο ύπαρξης, αφού υπάρχει η Νέα Δηµοκρατία, πιο αριστερή
από τους αριστερούς και πιο ανθελληνική από τους πιο φανατικούς ανθέλληνες.
Νέα νοµοσχέδια για να ελληνοποιείτε αλλοδαπούς µπορείτε
να κάνετε. Να λέτε, όµως, τους Κυπρίους, Έλληνες δεν µπορείτε.
Το πολιτικό κόστος και η αφόρητη πίεση από την παρουσία
της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο είχε αναγκάσει τους νεοδηµοκράτες να σιωπήσουν προσωρινά. Τώρα, όµως, έρχονται εκλογές και οι ιδεολογικές επιταγές της παγκοσµιοποίησης και του
ανθελληνισµού συµπληρώνονται από το ωφελιµιστικό κίνητρο
των νέων ψηφοφόρων, µπας και τσιµπήσει καµµία µονάδα η
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«ΝΔούλα», ενώ από τους Κυπρίους δεν µπορείτε να πάρετε καµµία ψήφο. Γι’ αυτό και δεν µπορείτε, µας είπατε, να το αλλάξετε
αυτό.
Προφανώς, οι ξένοι αφέντες σας, σάς διέταξαν να προχωρήσετε γρήγορα στην εφαρµογή των «νεοταξίτικων» εντολών που
σας έχουν δώσει για να εκµεταλλευτείτε το γεγονός ότι ο Αρχηγός της τρίτης πολιτικής δύναµης της χώρας είναι έγκλειστος
στις φυλακές, οι µισοί Βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι στον
Κορυδαλλό, ενώ οι άλλοι µισοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισµό ή υπάρχει απαγόρευση λόγου και παρουσίας σε εκδηλώσεις, υπολογίζοντας πως οι αντιδράσεις θα είναι µικρότερες από
κάθε άλλη εποχή.
Ο Σαµαράς, τελικώς, αποδεικνύεται ο καλύτερος φίλος και
υπηρέτης των κοµµουνιστών. Σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα
κατάφερε να πραγµατώσει τα πιο τρελά τους όνειρα.
Χάρισε το όνοµα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, κατάφερε να φτάσει τουρκικό πολεµικό πλοίο µέχρι το Σούνιο και νοµιµοποίησε όλους τους λαθροµετανάστες. Διοργάνωσε και εκτέλεσε τη σκευωρία εναντίον της φωνής του ελληνισµού της Χρυσής Αυγής. Βιάζεται να δώσει τη χαριστική βολή στην Ελλάδα,
πριν την αναπόφευκτη κατάρρευσή του. Όµως, ας µην κάνουν
όνειρα οι «νεοταξίτες» και το ανδρείκελό τους, γιατί θα µας
βρουν απέναντί τους. Η νέα προδοσία δεν θα περάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν ισχυρίστηκα, κυρία Ζαρούλια, ότι η συχνή παρουσία
στη Βουλή δηµιουργεί τεκµήριο ορθών πολιτικών επιλογών.
Όµως, επειδή έχω ζήσει -όπως και πολλοί συνάδελφοι στην Αίθουσα αυτή Βουλευτές να ρωτούν - µεταξύ των οποίων και η δική
µου περίπτωση- σε κενά υπουργικά έδρανα και οι επιτροπές της
Βουλής να µην λειτουργούν, λέω, απαντώντας σε δική σας κριτική, ότι στο λειτουργικό πεδίο είµαστε παρόντες και µάλιστα
πληθωρικά. Συνεπώς, δεν έχετε δίκιο. Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει
πως όταν το λειτουργικό κριτήριο αυτό πηγαίνει καλά, παίρνουµε
και σωστές αποφάσεις. Οι αποφάσεις µας είναι αυτές που πιστεύουµε ότι είναι σωστές και κρίνονται.
Δεύτερον, εγώ δεν θα παρακολουθήσω τα υπερβολικά σας
επιχειρήµατα, παρότι δεν σας κρύβω ότι είναι τόσο αιχµηρά που
θα µου πέρναγε από το µυαλό να σας απαντήσω. Δεν θέλω να
το κάνω. Θέλω να µείνω στην ουσία αυτού που µε ρωτάτε, για
να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο.
Καταλαβαίνω την ευαισθησία. Τη συµµερίζοµαι. Επαναλαµβάνω ότι όταν µιλώ για τους Κυπρίους αδελφούς, µιλώ για τα
δύο κράτη του ελληνισµού. Όµως, αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Στα νοµικά, ειδικά όταν αυτά διέπονται και από το ενωσιακό δίκαιο, πρέπει να είσαι σοβαρός και σωστός. Δεν µπορείς
να κάνεις διάκριση όταν πρόκειται για τον τρόπο εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση ανάµεσα σε πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και έχεις τα εξής κριτήριά σου.
Αυτό σας απήντησα. Επιµένω στην απάντηση µου. Είναι σωστή
η απάντησή µου. Άλλωστε, διδόταν µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο
και τα προηγούµενα χρόνια.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά απόφοιτους κυπριακών σχολείων της
δευτεροβάθµιας που είναι ελληνικής καταγωγής βάσει τριών κριτηρίων -αν τουλάχιστον ένας από τους γονείς είναι Έλληνας
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κ.ο.κ.-, γι’ αυτούς υπάρχει το σύστηµα της ελευθέρας εισόδου
στα πανεπιστήµια µε βάση την επίδοσή τους.
Σε ό,τι αφορά όλους τους άλλους, υπάρχουν οι ίδιοι όροι εισόδου τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και εκεί
ο γενικός όρος, πράγµατι, είναι ο εξής: «Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µη
ελληνικής καταγωγής».
Όταν µας ζητάτε να κάνουµε ειδική αναφορά στους Κυπρίους
είµαστε προσεκτικοί.
Δεν λέµε ότι δεν είναι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε. Λέµε ότι σε
αυτήν την κατηγορία, που µόλις διάβασα, ανήκουν και οι απόφοιτοι κυπριακών λυκείων. Το λέµε µε τρόπο έξυπνο και σοβαρό.
Για να µην µπούµε σε θέµατα διακρίσεων, σε σχέση µε το ενωσιακό δίκαιο, αποτυπώνουµε την πραγµατικότητα στο νοµικό επίπεδο µε πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο.
Δεν υπάρχει η φράση –η οποία θα δικαιολογούσε και υπερβολές- ότι αυτοί δεν είναι Έλληνες. Δεν είπαµε κάτι τέτοιο στην
απάντησή µας.
Θεµελιώνω σε αυτά τα επιχειρήµατα την απάντησή µου. Δεν
ξέρω αν σας ικανοποίησα, αλλά αυτή είναι η απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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,
τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας (Α’
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η πρώτη µε αριθµό 3519/391/10-10-2014 ερώτηση – ΑΚΕ του
Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην οριοθέτηση της γης µε υψηλή
παραγωγικότητα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 3375/7-10-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Διαµαντόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εισοδηµατική ενίσχυση σε οικογένειες που κατοικούν µόνιµα σε
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές σύµφωνα µε την οδηγία
75/268/ΕΟΚ, δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 52/18-6-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου
της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Νίκης Φούντα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε πρόσκληση για παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών νοµικού συµβούλου προς το ελληνικό δηµόσιο και σε σχέση µε την διερεύνηση
της αξιοποίησης της συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και των ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 20-11-2014, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο
επί των άρθρων και των τροπολογιών του.
Σας γνωρίζουµε ότι στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο Βουλευτής κ. Πύρρος
Δήµας.
Επίσης, η Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζει ως
ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Σταυρούλα Ξουλίδου και ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Τέρενς-ΣπένσερΝικόλαο Κουίκ.
Επίσης, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιο Γρέγο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή Αχαΐας κ. Μιχαήλ Αρβανίτη.
Ακόµα, η Δηµοκρατική Αριστερά διά του κ. Κουβέλη ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικόλαο

Τσούκαλη και ειδικό αγορητή τη Βουλευτή Α’ Πειραιώς κ. Μαρία
Ρεπούση.
Τέλος, οι Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές ορίζουν ως
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο την κ. Ραχήλ Μακρή και ως ειδικό
αγορητή τον κ. Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο.
Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει τον λόγο πριν από την έναρξη
της συζήτησης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες έχουν πάρει από τις 15.00’ το
µεσηµέρι όλοι οι εισηγητές των κοµµάτων, καθώς και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Τις έχουµε στείλει µε e-mail, διότι δεν
θέλαµε να ψάχνονται εδώ για να βρουν αν πρόκειται πράγµατι
για βελτίωση ή για κάποια διάταξη, η οποία προσπαθούµε να περάσει λαθραία. Άρα, υπάρχει µία ενηµέρωση για τα νοµοτεχνικά
θέµατα, την οποία και επικαλούµαι, όσο κι αν πολλές φορές οι
συνάδελφοι από το φόρτο της εργασίας τους δεν προλαβαίνουν
να δουν όλα τα κείµενα ή δεν µπορούν εύκολα –και αυτό είναι
κάτι που καταλαβαίνω- να τις εντάξουν µέσα στο συνολικό πλαίσιο του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, το λέω τώρα εισαγωγικά, γιατί θέλω να
έχουµε στο µυαλό µας όλοι οι συνάδελφοι της Εθνικής Αντιπροσωπείας που δεν είναι µέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ότι το ίδιο το νοµοσχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογία
είναι ένα µεγάλο νοµοσχέδιο µε πάρα πολλά άρθρα, στο οποίο
όµως προστέθηκαν και πάρα πολλές τροπολογίες από το
Υπουργείο Παιδείας, αλλά και τροπολογίες από άλλα Υπουργεία.
Άρα, η δουλειά µας είναι πραγµατικά πάρα πολλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και αυτό το λέω για τους συναδέλφους που δεν είναι µέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων- υπάρχει ένα στοιχείο που θέλω να σας παρακαλέσω πολύ
να το συνεκτιµήσετε στην κριτική σας. Η κατάθεση του σχεδίου
νόµου και η πρώτη του συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, καθώς και στις επόµενες δύο συνεδριάσεις, συνοδεύτηκε από την κατάθεση των τροπολογιών που ήρθαν εµπροθέσµως. Τις καταθέσαµε από τότε όχι επισήµως, αλλά ανεπισήµως, προκειµένου να υπάρξει κοινοβουλευτική ζύµωση και για
να ξέρουν όλοι οι Βουλευτές τι είναι αυτό που θα έρθει για ψήφιση στην Ολοµέλεια.
Μετά την ολοκλήρωση, κύριε Πρόεδρε, της διαδικασίας στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και επειδή υπήρχε αίτηµα
από αρκετούς Βουλευτές να γίνουν κι άλλες συνεδριάσεις ή να
αναβληθούν χρονικά οι συνεδριάσεις της επιτροπής και να µακρύνει η Ολοµέλεια, προκειµένου να υπάρχει πλήρης γνώση των
Βουλευτών, εισηγηθήκαµε –και έγινε δεκτό από την επιτροπή- να
γίνει µια εµβόλιµη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε
να συζητηθούν µόνο οι τροπολογίες. Έτσι, λοιπόν, έγινε µια συζήτηση τρεισήµισι ωρών πάνω στις τροπολογίες.
Άρα, υπάρχει µεν πολλή δουλειά και πολλές διατάξεις, αλλά
υπάρχει και µία προεργασία η οποία δεν έγινε την προηγούµενη
εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Άρα, έχουν κατατεθεί έγκαιρα, κύριε Υπουργέ. Θα διανεµηθούν και θα τις δουν οι
συνάδελφοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αυτή η προεργασία γίνεται περίπου επί ενάµιση µήνα
τώρα.
Σ’ αυτές τις τροπολογίες –και µ’ αυτό θα κλείσω- συµπεριλαµβάνονται και ορισµένες που αφορούν την Εκκλησία της Κρήτης.
Θέλω να πω, λοιπόν, γι’ αυτές δυο λόγια και δεν θα ξαναµιλήσω
γι’ αυτές και θα κλείσω αυτήν τη σύντοµη παρέµβασή µου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξέρετε πάρα πολύ καλά τη συνθετότητα που έχουν τα εκκλησιαστικά της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα ακολούθησε το κλασικό πρότυπο του εθνοκεντρισµού, κάθε καινούργιο
κράτος, κάθε κράτος και την Εκκλησία του. Εµείς στη χώρα µας
έχουµε την πολυτέλεια της «πληθυντικότητας» –να το πω έτσιτο προνόµιο, εν πάση περιπτώσει, να έχουµε διαφορετικά καθεστώτα µέσα στην ίδια µας τη χώρα, µια µικρή χώρα, της οποίας
το εκκλησιαστικό καθεστώς είναι σύνθετο.
Δεν είναι µόνο η Εκκλησία της Ελλάδας. Είναι και η ηµιαυτόνοµη Εκκλησία της Κρήτης, είναι οι ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, είναι οι Μητροπόλεις των νέων χωρών, είναι το ειδικό
συνταγµατικό καθεστώς του Αγίου Όρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Υπάρχουν καθυστερήσεις δεκαετιών και αν θέλετε και µια
εθελούσια στρέβλωση. Ήθελε ορισµένα βασικά θέµατα για τη
λειτουργία της Εκκλησίας της Κρήτης να συζητούνται, διαρκώς
και ποτέ να µη λύνονται.
Σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -το είπαµε και
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και αυτό είναι το τελευταίο µου επιχείρηµα- ότι µετά από ενδελεχή διάλογο επιλύουµε
τα θέµατα αυτά. Θα καταλάβουν οι νοµικοί εξ ηµών πόσα προβλήµατα δηµιουργούνται σε ένα µόρφωµα -εκκλησιαστικό εν
προκειµένω- όταν δεν έχει νοµική προσωπικότητα. Η Εκκλησία
της Κρήτης δεν είχε νοµική προσωπικότητα και αυτό της δυσκόλευε τη ζωή σε καθηµερινές της εκφάνσεις και λειτουργίες.
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Πρωτίστως λύνουµε αυτό. Λύνουµε το πρόβληµα -που µεταφερόταν στις δεκαετίες, κύριε Πρόεδρε,- του τριτοπρόσωπου σε
ό,τι αφορά την επιλογή του νέου Αρχιεπισκόπου. Και όλα αυτά
τα λύνουµε µε τη συναίνεση του Οικουµενικού Πατριαρχείου, µε
τη συναίνεση της Εκκλησίας της Κρήτης, µε τη συναίνεση και της
Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία φυσικά για όλα τα θέµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα έχουµε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση του νοµοσχεδίου να τα
πούµε αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ήθελα να το υπογραµµίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, διευκολύνετε τη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν θα έχω την ευκαιρία, επειδή δεν υπάρχουν διαφωνίες
σε αυτά, να υπογραµµίσω αυτά τα θέµατα,. Γι’ αυτό αφιέρωσα
αυτή µου την πρώτη παρέµβαση -πέραν του σχολιασµού των νοµοτεχνικών βελτιώσεων- και σε αυτό το πολύ ουσιαστικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Μανωλάκου Διαµάντω.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
Έχετε στη διάθεσή σας δεκαπέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι,
όπως περιέγραψε ο κύριος Υπουργός, προηγήθηκε µία εξαιρετική συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και µάλιστα, σε κοινή συνεδρίαση µε την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας το προηγούµενο διάστηµα, όπου εκεί είχαµε τη δυνατότητα να εκφραστούµε, να καταθέσουµε απόψεις, ιδέες, προτάσεις για το χάρτη του ερευνητή, για τη Χάρτα της έρευνας στη
χώρα.
Εκεί αναδείχθηκε, µε κάθε λεπτοµέρεια, ότι το νοµοσχέδιο που
συζητούµε σήµερα -το οποίο µετά από επίπονη προσπάθεια και
µακρό χρόνο το Υπουργείο φέρνει για συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία- αφορά κυρίως την προοπτική και το µέλλον της
χώρας. Είναι ένα νοµοσχέδιο που συνδέεται µε ένα νέο, σύγχρονο, βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο, µε κυρίαρχο δοµικό χαρακτηριστικό το τρίγωνο της γνώσης. Σηµατοδοτεί, δηλαδή,
αυτό το νοµοσχέδιο την επένδυση στη χώρα για την έρευνα, για
την τεχνολογική ανάπτυξη και για την καινοτοµία. Απαραίτητη
συνθήκη για όλα αυτά είναι η δηµιουργία ενός νέου πλαισίου και µάλιστα, ενιαίου εθνικού πλαισίου- για την έρευνα. Δεκαετίες
µετά αναπτύσσεται µία νοµοθετική πρωτοβουλία, µε εξαιρετική
προοπτική για τη χώρα, όταν µάλιστα στο πλαίσιο του Συντάγµατος -αναφέροµαι συγκεκριµένα στο άρθρο 16- προβλέπεται
ότι η τέχνη, η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και η εφαρµογή τους αποτελούν ευθύνη του
κράτους.
Η χώρα µας έχασε πολύτιµο έδαφος και χρόνο, όταν άλλες
χώρες επενδύουν εδώ και χρόνια στον τοµέα της έρευνας, της
τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Οι πόροι που διατίθεντο για την
έρευνα ήταν πολύ κάτω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο και δεν
υπήρχε ενιαίος εθνικός χώρος για την έρευνα. Κυρίως, όµως, δεν
υπήρχε στρατηγική στόχευσης.
Η έλλειψη όλων αυτών των προαπαιτούµενων δηµιούργησε
µία εικόνα στη χώρα διάσπαρτων ερευνητικών δραστηριοτήτων,
τα ευρήµατα των οποίων παρέµειναν πολλές φορές αναξιοποίητα για τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και για την ίδια την παραγωγή πλούτου στη χώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυριάρχησε
η αντίληψη ότι κάνουµε έρευνα για την έρευνα. Η ερευνητική
δραστηριότητα, όµως, δεν µπορεί να αναπτύσσεται σε ένα αποστειρωµένο περιβάλλον. Αντίθετα, πρέπει να χαρακτηρίζεται από
εξωστρέφεια, πρέπει να συνδέεται µε την κοινωνία, µε την στρατηγική ανάπτυξη της οικονοµίας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που
η χώρα έχει ανάγκη παραγωγής καινοτόµων δραστηριοτήτων για
την ίδια την οικονοµία.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα είναι από τα πιο σηµαν-
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τικά που έχουν έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Έρχεται να καλύψει ένα πολύ µεγάλο θεσµικό κενό. Το νοµοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και
την καινοτοµία, έτσι όπως είχε διαµορφωθεί µε το ν. 1514/1985,
ήταν ανεπαρκές και ασύµβατο µε τις σύγχρονες συνθήκες. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε ο κ. Βασιλάκος κατά τη συζήτηση στις
Επιτροπές, όπου ανεδείχθη αυτή η δυνατότητα που δίνει το νοµοσχέδιο να καλύψει το παραπάνω κενό.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, όπως είπε και ο κ. Λοβέρδος, θεραπεύει αυτές τις ανεπάρκειες και λαµβάνει υπ’ όψιν
του µάλιστα το περιεχόµενο της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, όταν στη συζήτηση στην επιτροπή από τους εκπροσώπους των ερευνητικών κέντρων και
τους ερευνητές αυτό ακριβώς είχε αναδειχθεί.
Επίσης, ανατρέπει τις υπάρχουσες ανεπάρκειες, αλλά δεν διαταράσσει την κατάσταση, αφού µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα
από την πρώτη µέρα της ψήφισής του, χωρίς να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους ερευνητές, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και
στην έρευνα εν γένει στη χώρα. Δηµιουργεί, λοιπόν, ένα πλαίσιο
παραγωγικής και ουσιαστικής αξιοποίησης όλων των πόρων που
θα διατεθούν από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, για να αναπτυχθεί η ερευνητική δραστηριότητα σ’ αυτόν τον σηµαντικό και
ευαίσθητο τοµέα που έχει ανάγκη η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πρώτη φορά δηµιουργείται
ένας ενιαίος εθνικός χώρος έρευνας. Για πρώτη φορά, δηλαδή,
η Ελλάδα αποκτά µία εθνική πολιτική –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Για πρώτη φορά, η ερευνητική κοινότητα µπορεί να
λειτουργήσει σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό θεσµικό
πλαίσιο, που εγγυάται την αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού.
Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά κυριαρχεί µία άλλη αντίληψη
που συνδέεται µε την έρευνα, την πραγµατική οικονοµία, την παραγωγική διαδικασία, αλλά κυρίως µε την ίδια την κοινωνία. Επιτρέψτε µου να σκιαγραφήσω αναλυτικά αυτά τα σηµεία που
αφορούν µία νέα εθνική στρατηγική, που σχεδιάζεται και διαµορφώνεται από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας, η λειτουργία του οποίου τίθεται σε νέα βάση.
Στο Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας
προβλέπεται η συµµετοχή µελών της ερευνητικής και πανεπιστηµιακής κοινότητας και –το τονίζω αυτό- εκπροσώπων του ιδιωτικού τοµέα από την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία.
Αναδεικνύεται η περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης των τοµέων της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Υπήρχαν περιφερειακά προγράµµατα, πολιτικές από την περιφέρεια, αλλά η έρευνα στην περιφέρεια δεν είχε συνδεθεί ποτέ µε το βασικό στόχο της εθνικής
πολιτικής και στρατηγικής για την έρευνα.
Σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν ιδιαιτερότητες που πρέπει να
µελετηθούν και να αντιµετωπιστούν και συγκριτικά πλεονεκτήµατα που πρέπει να αξιοποιηθούν. Το νοµοσχέδιο προβλέπει τη
δηµιουργία περιφερειακών επιστηµονικών συµβουλίων σε κάθε
µία από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Η διασύνδεση της
έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα και την παραγωγική διαδικασία στις περιφέρειες έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Μ’ αυτό το νοµοσχέδιο θεσπίζεται, επίσης, η δηµιουργία ειδικών συνδέσµων σε κάθε Υπουργείο, που θα έχουν την αρµοδιότητα των θεµάτων που σχετίζονται µε την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Αυτή είναι πολύ σηµαντική παράµετρος, αφού συνδέει την έρευνα µε οριζόντιες και κάθετες
στρατηγικές για την ίδια την έρευνα.
Προηγουµένως αναφερθήκαµε στη στρατηγική στόχευση που
υπηρετείται µε την εκπόνηση ενός επταετούς σχεδίου δράσης,
που θα εγκρίνεται κάθε φορά από τη Βουλή. Μετά το πέρας της
επταετίας θα επικαιροποιείται και θα υπάρχουν διορθωτικές παρεµβάσεις από τις ανάγκες της κοινωνίας και από τα νέα δεδοµένα. Παράλληλα, είναι αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι θα
υπάρχει διαρκής αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτών των
δράσεων.
Αντιµετωπίζεται, λοιπόν, µε τον καλύτερο τρόπο µία χρόνια παθογένεια, όπως ήταν ο κατακερµατισµός των ερευνητικών δρα-
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στηριοτήτων και η εγγενής αδυναµία διασύνδεσης της έρευνας
µε την πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα ανέφερα προηγουµένως
περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο που έχει έρθει προς ψήφιση,
το οποίο διασφαλίζει το συντονισµό της ερευνητικής δραστηριότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Διασφαλίζεται η ένταξή τους σε µια εθνική στρατηγική, η οποία είναι ενταγµένη -πέρα των άλλων- και στην αξιοποίηση των
πόρων της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, µεγάλο
µέρος των οποίων θα διατεθεί για τη διασύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε την έρευνα και την καινοτοµία.
Ποια είναι όµως τα πλεονεκτήµατα και οι νέες ευκαιρίες που
δηµιουργούνται µέσα από τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου
για τον τοµέα της έρευνας; Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα να αναφερθούµε µερικώς σε αυτά. Δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργασίες, κοινές ερευνητικές δράσεις µε τη συµµετοχή
ερευνητικών κέντρων, πανεπιστηµίων, φορέων του δηµοσίου,
αλλά και του ιδιωτικού τοµέα σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Ορισµένοι επιµένουν να δαιµονοποιούν τον ιδιωτικό τοµέα.
Αγνοούν, προφανώς, την ενεργό συµµετοχή και συµβολή του
στην ανάπτυξη του τοµέα της έρευνας σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Είναι καιρός να φύγουν από το παράλογο σύµπαν
που κυριαρχεί και να ζήσουν την πραγµατικότητα που έχει ανάγκη η χώρα αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα όταν τώρα αναζητούµε
νέους διαύλους που θα οδηγήσουν σε ένα βιώσιµο και µακροχρόνιο πλαίσιο ανάπτυξης. Μέσα σε αυτές τις συνεργασίες, τις
συνέργειες προκύπτουν ιδέες, προκύπτουν δράσεις και οι πολιτικές που απευθύνονται στην αγορά δηµιουργούν πλούτο, θέσεις
εργασίας και ρυθµούς ανάπτυξης. Δηµιουργούνται νέες ερευνητικές υποδοµές για την ενίσχυση των τεχνολογιών, της πληροφορικής και της επικοινωνίας.
Υπάρχουν όµως και παράπλευρα πλεονεκτήµατα από τη στροφή της χώρας στην έρευνα και στην καινοτοµία. Μέσα από τις
δράσεις που αναπτύσσονται οδηγούµαστε στη µείωση του κόστους των επιχειρήσεων και στην αύξηση µιας ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ερευνητική δραστηριότητα
πρέπει να συνδέεται µε το αποτέλεσµα, µε την αριστεία, µε την
αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Αυτά τα στοιχεία κυριάρχησαν κατά
τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νοµοσχέδιο από όλες τις πτέρυγες της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Η ερευνητική δραστηριότητα συνδέεται µε αποτελέσµατα, µε την
αριστεία, µε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, αφού οι διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου συνδέονται, τόσο µε τη δηµόσια χρηµατοδότηση των ερευνητικών κέντρων και µε την αξιολόγηση, αλλά
και µε ένα σύνολο προβλέψεων του νοµοσχεδίου, που θεσπίζει
κριτήρια στο πλαίσιο µάλιστα ενός ειδικού συστηµατικού µορφώµατος αξιολόγησης, αφού στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης διασφαλίζεται η ουσιαστική διοικητική, οικονοµική ανεξαρτησία των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων, που σηµαίνει
ότι η αξιολόγηση σε οριζόντια και σε κάθετη δράση ελέγχει, αποτιµά την προσπάθεια κάθε στιγµή, σε κάθε δοµή σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο µάλιστα. Αποκτούν, λοιπόν,
διοικητική ευελιξία, δυνατότητες διαχείρισης των οικονοµιών
τους µε οικονοµικά κριτήρια, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Ακούµε συνήθως πολλούς από εµάς να χύνουν δάκρυα ή στην
καλύτερη περίπτωση να προβαίνουν σε διαπιστώσεις, επισηµάνσεις αποσπασµατικές, για την αιµορραγία του κορυφαίου επιστηµονικού δυναµικού στη χώρα, που φεύγει στο εξωτερικό,
στην Ευρώπη, στην Αµερική για καλύτερη τύχη. Δεν πρέπει να
αντιµετωπίσουµε τις γενεσιουργές αιτίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό το φαινόµενο, που είναι κοινή διαπίστωση, ενδεχόµενα; Δεν πρέπει να ανατρέψουµε και να αναστρέψουµε όλα
αυτά που αποτελούν εµπόδια για τα λαµπρά µυαλά στην πατρίδα
µας, το πλούσιο ανθρώπινο δυναµικό, ερευνητικό και επιστηµονικό, τους σπουδαίους Έλληνες επιστήµονες που θέλουν να
ασκήσουν ερευνητική δραστηριότητα και έχουν καινοτόµες
ιδέες; Δεν πρέπει να τους δώσουµε ένα ελκυστικό περιβάλλον
να δραστηριοποιηθούν στη χώρα;
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Αυτό επιχειρεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε τη θεσµοθέτηση της κινητικότητας των ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήµια, αλλά και στον
ιδιωτικό τοµέα. Δηµιουργείται ένα νέο διοικητικό λειτουργικό
µοντέλο στα ερευνητικά κέντρα, στα ινστιτούτα, προσαρµοσµένο
και µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά στάνταρτ εκεί που υπάρχουν ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και πανεπιστήµια, που κάνουν τη διαφορά. Αυτό θέλουµε να φέρουµε στη χώρα: ποιοτική διαφορά
µε πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα.
Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων προβλέπει -ενδεικτικά να αναφέρουµε µερικά από τα
σηµεία του- τη δηµιουργία επιστηµονικών συµβουλίων σε κάθε
ερευνητικό κέντρο. Επίσης, την απλοποίηση των διαδικασιών για
τη χρηµατοδότησή τους -θα ξεπεράσουµε τις αγκυλώσεις και τη
γραφειοκρατία- καθώς και την ουσιαστική κατοχύρωση του Ενιαίου Εθνικού Χώρου Έρευνας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Επιτυγχάνεται µε ένα νέο και ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας,
που θα ισχύσει για όλα τα ερευνητικά κέντρα, αµέσως από την
ψήφισή του. Δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας των ερευνητικών
κέντρων σε κοινά προγράµµατα, αλλά και µε συνέργειες µε τον
ιδιωτικό τοµέα. Δίνεται πρόσθετα η δυνατότητα απασχόλησης
των ερευνητών στον ιδιωτικό τοµέα. Κατοχυρώνεται ο Ενιαίος
Εθνικός Χώρος Έρευνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα παρακαλέσω
τους συναδέλφους να µην απασχολούν τον Υπουργό, ώστε να
ακούει τους εισηγητές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατοχυρώνεται ο Ενιαίος Εθνικός Χώρος Έρευνας µε το νέο
και ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας ανάµεσα στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήµια, µε τη θεσµοθέτηση του επισκέπτη
ερευνητή και του επισκέπτη καθηγητή αντίστοιχα. Στα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστηµίων ζούµε πολλοί από εµάς την
ανάγκη αυτή της ώσµωσης ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων µε
τα πανεπιστήµια.
Κατοχυρώνεται ο νέος Ενιαίος Εθνικός Χώρος Έρευνας µε
αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες για την αξιολόγηση των
ερευνητών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σαφέστατα, θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι πόροι που διατίθενται για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία αποτελούν ένα µεγάλο ζητούµενο. Είναι αλήθεια. Στο
νοµοσχέδιο, ωστόσο, καθορίζεται ως προαπαιτούµενο η σταδιακή αύξηση των δαπανών στον προϋπολογισµό, προκειµένου
να φθάσουµε κοντά στο µέσο όρο που ισχύει για τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση της χρηµατοδότησης έχει και
έµµεσα χαρακτηριστικά, σχετιζόµενη µε τα φορολογικά κίνητρα
και ελαφρύνσεις, που θα δοθούν στις επιχειρήσεις, που θα επενδύσουν στην έρευνα και στην καινοτοµία.
Η οικονοµική αυτοτέλεια των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων δεν µπορεί, όµως, να στηρίζεται αποκλειστικά στη δηµόσια χρηµατοδότηση. Αποκτά δυναµική, όταν συνδέεται µε εξωστρεφείς συµφωνίες και δραστηριότητες, µέσα από τις συµπράξεις µε δηµόσιους φορείς, µε την αυτοδιοίκηση, µε τον ιδιωτικό
τοµέα και µέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν την εναρµόνιση του πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνώς
και τις διεθνείς συνθήκες, αλλά και τις διατάξεις που υποστηρίζουν και αξιολογούν προγράµµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στα
σχολεία, µία πολύ σηµαντική παράµετρος που είναι ανάγκη
πλέον για τη χώρα.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, επιτρέψτε µου να αναφέρω ότι
στο πλαίσιο αυτής της σύντοµης τοποθέτησής µας για το σχέδιο
νόµου διαπιστώνουµε πως ανοίγουν νέες προοπτικές και αναδεικνύονται ευκαιρίες για πρότυπη ερευνητική δραστηριότητα, που
έχουν προβολή στο µέλλον. Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται
στο πλαίσιο αυτών των δοµικών χαρακτηριστικών του νοµοσχεδίου που αποτελούν πολύτιµο σύµβουλο -αν τελικώς γίνει νόµος
του κράτους- στην αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή τοπική ανά-
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πτυξη, σε όλες τις επιχειρήσεις, στην ίδια την εθνική οικονοµία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προκαλούσε
εντύπωση σε πολλούς από εµάς -αλλά νοµίζω ότι πρέπει να αναφερθώ- το γεγονός ότι αν και η η Ελλάδα αποτελεί ένα πρότυπο
τουριστικής βιοµηχανίας θα έλεγα, εντούτοις στη χώρα µας δεν
υπάρχει ένα ερευνητικό κέντρο µε πεδίο αναφοράς στον τουρισµό. Κατέθεσα στον κύριο Υπουργό -και το είδε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον- πρόταση για δηµιουργία ινστιτούτου τουριστικών
ερευνών, στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης που έχει η χώρα για
τεκµήρια, ώστε να συνδεθεί η αγορά εργασίας µε αναπτυξιακό
πρότυπο και νοµίζω ότι έρχεται να καλύψει ένα πολύ µεγάλο κενό
και σε αυτήν την τουριστική βιοµηχανία που είναι πυλώνας ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, λοιπόν, να αναφέρω για άλλη µία φορά ότι το νοµοσχέδιο αυτό αναδεικνύει προοπτικές για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία και καλώ όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουν, κάτι που άλλωστε αναδείχθηκε και
από τη συζήτηση στις επιτροπές, από όλες τις πτέρυγες της
Βουλής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κόνσολα.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής και Εισηγήτρια του
ΣΥΡΙΖΑ κυρία Φωτίου.
Έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να
χαιρετίσω κατ’ αρχάς τους ερευνητές που βλέπω στα θεωρία.
Είναι γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια κατακλύζεται η
κοινή γνώµη από συνεχείς δηλώσεις Υπουργών και του ίδιου του
Πρωθυπουργού της χώρας για το ρόλο της έρευνας ως µοχλού
ανάπτυξης, ως φράγµατος ανάσχεσης του brain drain, ως κινητήριας δύναµης για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας.
Στις δηµόσιες δηλώσεις, που φαίνεται ότι δεν κοστίζουν τίποτα
–άκουσα και τέτοιες από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίαςτονίζονται οι πρωτοφανείς επιδόσεις χωρίς οικονοµικά µέσα των
Ελλήνων ερευνητών και δίνονται τζάµπα υποσχέσεις για δεκαπλασιασµό των κονδυλίων της έρευνας από 0,2% που είναι σήµερα στο 2% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Δηλώνετε πολλές
φορές ότι τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να αποτελέσουν ενιαίο χώρο λειτουργίας υποχρεώσεων και δικαιωµάτων και
σήµερα ο κ. Κόνσολας τον είδε αυτόν τον ενιαίο χώρο να δηµιουργείται µε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε εδώ.
Φαίνεται, όµως, ότι ο νόµος, όλον αυτόν τον καιρό, καθυστερεί
γιατί τα συµφέροντα είναι µεγάλα. Γράφεται ο νόµος και ξεγράφεται και επιτέλους εµφανίζεται τον περασµένο Δεκέµβριο του
2013 σε µια διαβούλευση δεκαπέντε, δεκαεννέα ηµερών, συµπεριλαµβανοµένων των Χριστουγέννων, απέχει πολύ από τις διακηρύξεις των κοµµάτων και εξαφανίζεται.
Για να εµφανιστεί ξανά, χρειάστηκε ο Γενικός Γραµµατέας της
Έρευνας και Τεχνολογίας να βάλει στις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας το Μάιο του 2014 την ύπαρξη του νόµου, ώστε
να µπορέσει πλέον να εµφανιστεί το 2014 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Μόνο που όταν εµφανίζεται στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Γενικέ, γελάτε;
Είναι ντροπή!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μόνο που τότε εµφανίζεται στην επιτροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είναι αυτά που κάνετε, κύριε Κουίκ;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ο Γενικός, κύριε Πρόεδρε, γελάει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είναι αυτά που κάνετε; Εσείς…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εσείς να τον ανακαλέσετε στην τάξη, όχι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μπορείτε να έρθετε
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να µου το πείτε µε ήρεµο τρόπο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι, δεν έχω κανένα
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Α, δεν έχετε;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, σεβασµός εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο για
να φωνασκείτε στην Αίθουσα;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να τον επαναφέρετε
στην τάξη, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί χτυπάτε το
χέρι; Σε ποιον χτυπάτε το χέρι; Καθίστε κάτω, παρακαλώ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να γελάει µε µια συνάδελφο ο Γενικός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε µας!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι τσαµπουκά σε
µένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς κάνετε τον
τσαµπουκά. Βρήκαµε τρόπο τώρα!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να τον επαναφέρετε
στην τάξη. Είναι ντροπή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι είναι αυτά που
συµβαίνουν; Να µην γράφονται στα Πρακτικά!
Συγγνώµη, κυρία Φωτίου, εκ µέρους του Προεδρείου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω πει να µην γραφτούν οι διακοπές στα Πρακτικά.
Συγγνώµη, κυρία Φωτίου. Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έρχεται, λοιπόν...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ψυχραιµία, κύριοι συνάδελφοι. Ο νόµος έχει προβλήµατα µεγάλα και θα τα ακούσετε και αν θέλετε να γελάτε, δεν πειράζει.
Η πραγµατικότητα θα µας επιβεβαιώσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν γέλασε κανείς, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μόνο που τότε, όταν τον φέρατε λοιπόν πριν
δυο µήνες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ο νόµος
ήταν χειρότερος από αυτόν που είχατε καταθέσει το Δεκέµβριο
του 2013. Είναι ένας νόµος κακογραµµένος, δείγµα µιας αδικαιολόγητης προχειρότητας, ο οποίος τελικά αποτυπώνει αντιτιθέµενα συµφέροντα, τα οποία επιχειρείτε να καλυφθούν µέσω ασαφειών και πολλαπλών ερµηνειών. Τροπολογείτε µέχρι τελευταίας
στιγµής. Εγώ περιµένω εκατόν πενήντα τροπολογίες µέχρι το
τέλος της ηµέρας σήµερα.
Αν τον ψηφίσετε, θα δηµιουργήσετε µια µεγάλη περιπέτεια για
το ερευνητικό σύστηµα και τους ερευνητές της χώρας. Επί δύο
µήνες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τον «τροπολογείτε» συνεχώς επί τα χείρω, όπως είχαµε την ευκαιρία να αποδείξουµε. Έρχεται τώρα στην Ολοµέλεια…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κυρία Φωτίου.
Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους Βουλευτές να µην απασχολούν τον Υπουργό για να ακούει τους εισηγητές. Τα είπα και
πριν. Τουλάχιστον ο Υπουργός να περιµένει να ακούσει τους εισηγητές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είναι κι άλλες τροπολογίες τις οποίες «παζαρεύουν» µε τον Υπουργό; Δεν είναι προφανές αυτό, κύριοι της
Κυβέρνησης; Δεν είναι προφανές ότι όλη την ώρα σηκώνεστε για
να τον ρωτήσετε αν θα κάνει αποδεκτή την τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, τα
είπα κι εγώ. Δεν χρειάζεται να τα πείτε κι εσείς.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να τα πω κι εγώ. Γιατί να µην τα πω;
Κύριε Πρόεδρε, αν διακόπτοµαι κάθε τρία λεπτά, δεν υπάρχει
συνοχή στο λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε δίκιο. Παρακάλεσα δύο φορές.
Συνεχίστε, κυρία Φωτίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μηδενίστε της το χρόνο, κύριε
Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προ-
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σωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Αυτά που είπε η κ. Φωτίου είναι
φανταστικά, υποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει τώρα κι
εσείς, αν θέλετε να συνεχίσετε και αν θέλετε να υπάρχει αυτή η
κατάσταση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Δεν µπορεί να τοποθετείται για
ένα θέµα που ανέφερα στον κύριο Υπουργό και δεν έχει καµµία
σχέση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν σας έχω δώσει
τον λόγο, δεν ακούγεστε κι εσείς µιλάτε. Κάντε ό,τι νοµίζετε.
Κυρία Φωτίου, συνεχίστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ξαναφέρτε το χρόνο στα κανονικά του,
κύριε Πρόεδρε, γιατί πραγµατικά δεν µπορώ να συνεχίσω. Αυτή
η απειλή του χρόνου µού έχει φέρει πανικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μην ανησυχείτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία. Δεν ανησυχώ.
Λέω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι τελικά, µέσα απ’ όλες αυτές
τις συνεχείς ανατροπές και τις τροπολογίες, έχουµε αυτή τη
στιγµή στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποτυπώνει πολύ
καθαρά αυτό που λέει ο λαός «ώδινεν όρος και έτεκεν µυν», δηλαδή το βουνό γέννησε ποντικό, κύριε Υπουργέ, τρωκτικό αδηφάγο, νεοφιλελεύθερης κοπής.
Το νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των προσδοκιών όλων των
ερευνητικών κέντρων, του ερευνητικού προσωπικού της χώρας,
των διακηρύξεων των κοµµάτων και των κρίσιµων περιστάσεων
που περνάει η χώρα. Είναι τελικά ένα νοµοσχέδιο οπισθοδρόµησης, σε σχέση µε το ν. 1514/1985 που ψηφίσατε εσείς, κύριε
Υπουργέ, ως ΠΑΣΟΚ το 1985. Τότε σάς υπαγόρευε τους νόµους
µια επιστηµονική κοινότητα κινητοποιηµένη και ενεργή µετά την
πτώση της χούντας. Σήµερα υπαγορεύει τους νόµους η τρόικα;
Το σηµερινό ΠΑΣΟΚ καταστρέφει ό,τι σηµαντικότερο πρόσφερε τότε για τη δηµόσια έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση
της χώρας. Εννοώ δύο νόµους-πλαίσιο, ν. 1514/1985 και το ν.
1268/1982. Η Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν τους βελτιώνει ή δεν τους
εξελίσσει, αλλά τους πετάει στο καλάθι ως άχρηστους, τους
βάζει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Αυτό το νοµοσχέδιο έχει 50 άρθρα. Είναι πράγµατι ένας µεγάλος νόµος, όµως δεν συνιστά νόµο-πλαίσιο µε προοπτική µακροπρόθεσµη σε βάθος εικοσαετίας, τριακονταετίας, όπως θα
έπρεπε να είναι. Γιατί έπρεπε να είναι νόµος-πλαίσιο; Διότι η ίδια
η φύση της έρευνας απαιτεί µακροχρόνια πλαίσια, για να µπορέσει να αποδώσει και να αναπτυχθεί.
Δυστυχώς, αυτό το νοµοσχέδιο εκφράζει µε σαφήνεια τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στο χώρο της έρευνας, δηλαδή η
έρευνα και τα ερευνητικά ιδρύµατα να εξυπηρετούν άµεσα επιχειρηµατικά συµφέροντα, αντί του δηµοσίου συµφέροντος.
Αναγκάζετε τα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις καινοτοµίας, για λογαριασµό του ιδιωτικού τοµέα, για να επιβιώσουν. Αναγκάζετε τους ερευνητές να
λειτουργούν ως επιχειρηµατίες, αφού το κράτος δεν εξασφαλίζει
τελικά ούτε τη µισθοδοσία τους ούτε το εργασιακό τους καθεστώς, διότι το κράτος δεν δεσµεύεται ότι θα τους διασφαλίσει
µε δηµόσιους πόρους, δηλαδή µε δηµόσια χρηµατοδότηση για
την έρευνα. Δεν δεσµεύεται ούτε για ένα ευρώ για τα ερευνητικά
κέντρα.
Όχι µόνο δεν δηµιουργείτε τον ενιαίο χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά επιτείνετε τη πολυδιάσπαση και
την πολυτυπία του.
Το νοµοσχέδιο αυτό κυρίως πλήττει την έννοια του δηµόσιου
αγαθού, δηλαδή του αγαθού που επιτελείται σε δηµόσιους φορείς που στελεχώνονται µε δηµόσιους λειτουργούς και χρηµατοδοτούνται µε δηµόσιο χρήµα. Αυτό ορίζουν ως δηµόσιο αγαθό
τα άρθρα 16 και 5 του Συντάγµατος και όχι όσα γράφονται ως
ερµηνεία του άρθρου 16 στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Λυπόµαστε πάρα πολύ γι’ αυτήν την έκθεση, η οποία αναδεικνύει ότι δηµόσιο αγαθό είναι η ελευθερία του καθενός µας να
κάνει έρευνα. Αυτό είναι το δηµόσιο αγαθό;
Η κριτική µας θα γίνει σε έξι σηµεία. Η κεντρική φιλοσοφία του
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νοµοσχεδίου που συζητάµε αποτελεί στροφή στη χρήσιµη δήθεν
έρευνα µε επίκεντρο την καινοτοµία εις βάρος της βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας.
Κύριοι Βουλευτές, η βασική έρευνα σε όλες τις επιστηµονικές
περιοχές είναι προαπαιτούµενο για την κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας µε σύγχρονους όρους, ακόµα και αν δεν
οδηγεί σε άµεσες επενδύσεις ή άµεση οικονοµική αξιοποίηση,
όπως είναι για παράδειγµα στις ανθρωπιστικές επιστήµες, στα
µαθηµατικά, στη θεωρητική φυσική. Έχει µεγάλη σηµασία για τη
δηµιουργία ισχυρής γνωστικής βάσης προς όφελος της κοινωνίας και αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτοµία και ανάπτυξη.
Είναι κοντόφθαλµο το σχέδιο που βλέπει την έρευνα ως καινοτοµία. Είναι εξαιρετικά κοντόφθαλµο και υποχειριάζει το µέλλον
της χώρας.
Δεν δηµιουργείτε τον ενιαίο χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης–
έρευνας, που είναι πράγµατι εξαιρετικά κρίσιµος για την κατάσταση σήµερα της χώρας. Αντίθετα, επιτείνετε τον κατακερµατισµό του υφιστάµενου ερευνητικού ιστού και της πολυτυπίας
του µε νέες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις που θα συµβαίνουν µε
προεδρικά διατάγµατα πια και όχι µε νόµους, όπως προέβλεπε
εκείνος ο καθυστερηµένος παλιός νόµος-πλαίσιο του ’85.
Οδηγείτε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση τα υφιστάµενα ερευνητικά
κέντρα, είτε είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είτε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και προβλέπετε τη θεσµοθέτηση
ερευνητικών κέντρων –πρωτοφανές- µε ηµεροµηνία λήξης.
Πιστεύουµε ότι δηµιουργείται θεσµικό κενό µε την κατάργηση
των προεδρικών διαταγµάτων, σύσταση των ερευνητικών κέντρων και όπως γνωµοδοτεί ο καθηγητής κ. Παπαδηµητρίου δηµιουργείται ένα σοβαρό ενδεχόµενο για ξαφνικό θάνατο τύπου
ΕΡΤ των ερευνητικών κέντρων, παρά την τροποποίηση που κάνατε την τελευταία στιγµή πριν τρεις ώρες. Επιφυλασσόµαστε
να ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία στις ανάλογες µεταβατικές διατάξεις, αλλά και στις απαράδεκτες τροπολογίες που έχετε
καταθέσει, όπως είναι η πριµοδότηση των ιδιωτικών κολλεγίων
κ.ο.κ..
Ανοίγετε παράλληλα τη δυνατότητα χαρακτηρισµού ως ερευνητικών πλήθους οργανισµών και φορέων ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεων κ.λπ., χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια, διευκολύνοντας τα διάφορα συµφέροντα στο χώρο της επιστήµης και της
έρευνας να δραστηριοποιούνται είτε ως εταιρείες έντασης γνώσης κατ’ όνοµα και κριτήρια είτε ως ερευνητικά ινστιτούτα.
Παραδίνετε σηµαντικές εθνικές υποδοµές, που λειτουργούν
σήµερα σε ερευνητικά κέντρα -νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου- µε σκοπό το δηµόσιο συµφέρον στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή τα οδηγείτε στη διάλυση, όπως για παράδειγµα το σεισµολογικό δίκτυο, τη ραδιολογική προστασία, υποδοµές για αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών κ.ο.κ..
Το νοµοσχέδιο αποχαρακτηρίζει τους υπηρετούντες ερευνητές από δηµόσιους λειτουργούς και τους µετατρέπει σε συµβασιούχους αορίστου χρόνου, παρά τη νοµοτεχνική βελτίωση που
φέρατε πάλι στις 15.00’.
Δηµιουργείτε έτσι ένα ζοφερό µέλλον γι’ αυτούς που ονοµάζετε υποκριτικά «εξαιρετικούς επιστήµονες». Αλλάζει ο τρόπος
κρίσης τους εις βάρος τους. Δεν προβλέπεται η εξέλιξη των ήδη
υπηρετούντων ΕΛΕ και Β’ και Γ’ κατηγορίας χωρίς διδακτορικό.
Με µισθούς ελάχιστους, λοιπόν, που µπορεί να µην υπάρχουν,
αν δεν τους εξασφαλίσουν µόνοι τους και µε το µέλλον αόρατο,
κάνετε το λειτούργηµα του ερευνητή επαχθές.
Εσείς, της Κυβέρνησης, µε αυτό το νοµοσχέδιο οξύνετε περαιτέρω το φαινόµενο της µαζικής φυγής των νέων επιστηµόνων
στο εξωτερικό. Γιγαντώνετε το brain drain µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Ποια είναι η ελκυστική θέση για τους ανθρώπους να πάνε εδώ
ερευνητές; Οδηγείτε τους νέους επιστήµονες, το πολύτιµο µέλλον πράγµατι της Ελλάδας, στην απελπισία και στη µετανάστευση.
Δεν υπάρχει η έννοια της δηµόσιας εθνικής χρηµατοδότησης.
Δεν εγγυάται το κράτος ούτε ευρώ στα δηµόσια ερευνητικά κέντρα, ούτε προφανώς την κάλυψη όλων των παγίων λειτουργικών
αναγκών τους, παρά µερικώς ή τη µισθοδοσία του προσωπικού
τους. Αυτά τα διαπραγµατεύεται κάθε κέντρο ξεχωριστά µε τον
πανίσχυρο ΓΓΕΤ ή το ΥΠΑΙΘ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων.
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Νέο πεδίο δόξης λαµπρόν για πελατειακές σχέσεις.
Ενώ δεν υπάρχει, λοιπόν, δηµόσιο χρήµα για την έρευνα, όπως
όλοι οµολογούν, αυτό διασπαθίζεται σε ένα νέο αχανή χώρο δικαιούχων, τους περιβόητους λοιπούς, που λέει το νοµοσχέδιο.
Ποιοι είναι οι «λοιποί»; Δεν ξέρουµε ποιοι είναι. Επιλεκτικά όµως
ονοµάζεται -µε τι κριτήρια άραγε;- η Θεολογική Ακαδηµία Βόλου
–τη διορθώσατε κιόλας- το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας, το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάµεντ Άλι, το Ίδρυµα Ορµύλια κ.ο.κ.
Παράλληλα θα χρηµατοδοτήσετε και φορείς της αλλοδαπής.
Σε ποια χώρα υπάρχει αυτή η γενναιοδωρία; Αυτό είναι πρόκληση για την Ελλάδα της κρίσης.
Τέλος, επιµένετε ότι η έρευνα θα χρηµατοδοτηθεί µε επενδύσεις όταν οµολογείτε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ στη χώρα µας. Είναι
διεθνώς γνωστό και τεκµηριωµένο ότι µόνον οι δηµόσιες επενδύσεις είναι µοχλός ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας.
Δώσατε φέτος, το 2014, 36 εκατοµµύρια όλα και όλα στα δηµόσια ερευνητικά κέντρα. Ξέρετε ότι µε τις νέες περικοπές του
30% που υπάρχουν στον προϋπολογισµό για την έρευνα του
2015, σε έξι µήνες δε θα µπορούν ούτε τη µισθοδοσία τους να
πληρώσουν. Ο καυγάς γίνεται για τα 36 εκατοµµύρια που δώσατε και τα οποία θα µειώσετε κατά 30%.
Εγκαθιδρύετε ένα µη ακαδηµαϊκό, αυταρχικό και σκανδαλώδες, αδιαφανές µοντέλο διοίκησης. Είναι αυτή η καταπληκτική
διοίκηση που µας εξήγησε ο κύριος Κόνσολας µε την απόλυτη
εξουσία του ΥΠΑΙΘ και του ΓΓΕΤ, οι οποίοι διορίζουν την πλειοψηφία των διοικητικών συµβουλίων των ερευνητικών κέντρων.
Νοµιµοποιείτε τον υπουργικοκεντρικό χαρακτήρα όλων των επιτελικών οργάνων σχεδιασµού.
Υπάρχει, λοιπόν, µια γιγάντια ΓΓΕΚ, ένας πανίσχυρος γενικός
γραµµατέας που αποφασίζουν τα πάντα, όπως και ένας πανίσχυρος Υπουργός. Θα καταθέσω στα Πρακτικά το ανάλογο οργανόγραµµα.
Παράλληλα, η ΓΓΕΚ γίνεται και φορέας εκπαίδευσης µε υποβαθµισµένο το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας.
Παρά τις προηγούµενες βελτιώσεις που είχατε φέρει και είχατε
κάνει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, τώρα τελευταία
ώρα αφαιρείτε πάλι αρµοδιότητες από το Συµβούλιο Έρευνας
και Καινοτοµίας. Κάτι δεν πάει καλά, ε; Του δώσατε πολλές.
Συµπερασµατικά, τι συµβαίνει µε το νέο νόµο και τι πριµοδοτεί;
Πριµοδοτείται η διπλή ιδιωτικοποίηση της έρευνας. Ιδιωτικοποιούνται τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα, πριµοδοτείται η νέα αγορά ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων και φορέων.
Όλοι δε, οι οργανισµοί καθορίζεται να λειτουργούν µε επιχειρηµατικά κριτήρια.
Σε συνθήκες κρίσης δηλαδή η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι το µόνο
υπαρκτό χρήµα είναι το χρήµα του ΣΕΣ, δηλαδή του Συµφώνου
Εταιρικής Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο θα διανεµηθεί στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας µε ανταγωνιστικά προγράµµατα για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Προϋπόθεση, όµως,
για τη χρηµατοδότηση είναι η σύνδεση των ερευνητικών κέντρων
µε αυτές.
Αντί, λοιπόν, να σχεδιάσει και να αξιοποιήσει τον υφιστάµενο
ερευνητικό ιστό, αντίθετα θέλει να δηµιουργήσει µια νέα µεγάλη
ιδιωτική αγορά ερευνητικών υπηρεσιών σε περιφέρειες κατά το
δοκούν σε συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά κέντρα, η οποία αγορά
θα χρηµατοδοτηθεί µε σηµαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και από
τον πενιχρό κρατικό προϋπολογισµό. Όλο αυτό θα γίνει µε χαλαρούς κανόνες. Δείγµατα αυτής της αγοράς άρχισαν ήδη να
εµφανίζονται στις περιφέρειες. Να θεωρήσω ότι και η πρόταση
που έκανε ο κ. Κόνσολας, αφορά την περιφέρειά του;
Απορρυθµίζοντας δηλαδή όλο το ερευνητικό σύστηµα δηµιουργείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διαχειριστείτε το
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι –τελειώνοντας- δεν πρόκειται
µόνο γι’ αυτό. Δυστυχώς, το σχέδιο νόµου επιφέρει ριζικές ανατροπές στο δηµόσιο σύστηµα έρευνας της χώρας και ναρκοθετεί
-αυτό είναι το σηµαντικό- το µέλλον. Οι αλλαγές που θα γίνουν,
αν σήµερα και αύριο το ψηφίσετε, θα καθορίσουν το µέλλον, θα
καθορίσουν το επιστηµονικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό µέλλον της χώρας και τις νέες γενιές επιστηµόνων, τόσο όσον
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αφορά τις αυριανές δυνατότητες παραγωγικής ανασυγκρότησης
της χώρας προς όφελος της κοινωνίας όσο και το τι θα αποµείνει
από πόρους και υποδοµές µετά το 2020, που δεν θα υπάρχει το
ΣΕΣ 2014-2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ακούσατε τις εκκλήσεις µας να το αποσύρετε -δύο µήνες
τώρα κάνουµε αυτές τις εκκλήσεις στην Επιτροπή Μορφωτικώνκαι να το αναδιατάξετε.
Θα το καταψηφίσουµε, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο που δεν
έχει ούτε τη συναίνεση των ερευνητικών οµοσπονδιών, ούτε των
ΑΕΙ της χώρας, όπως λέει και η Σύνοδος των Πρυτάνεων, και δεσµευόµαστε ως ΣΥΡΙΖΑ για την υπεράσπιση της δηµόσιας έρευνας, την υλοποίηση µιας µακροπρόθεσµης, συνεκτικής ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαίσιο πράγµατι του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, που θα ιδρύσουµε για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας και την
ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου, καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ. Θέλετε να κάνετε καµµία διευκρίνιση;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θέλω να κάνω µια απολύτως απαραίτητη διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί αν θέλετε να
απαντήσετε στην κ. Φωτίου, θα το κάνετε στην οµιλία σας, γιατί
ακολουθούν και οι άλλοι εισηγητές. Αν είναι να διευκρινίσετε, ευχαρίστως να πάρετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση, επειδή θα µιλήσω αύριο,
κύριε Πρόεδρε. Δεν θα διακόψω τη διαδικασία σε καµία της
φάση, θα µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Έχετε τον
λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Η διευκρίνισή µου σχετίζεται µε την αναφορά της κυρίας
συναδέλφου στη Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής. Την θεωρώ οξεία. Πολλές φορές διαφωνούµε µε αυτά που
λέει η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών και άλλες φορές βέβαια, συµφωνούµε. Αλλά έχει ένα θέµα το πώς αναφερόµαστε
σε αυτήν. Καλή δουλειά κάνει, κατά τη γνώµη µου.
Διευκρινίζω: Αυτό που ακούστηκε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων πάρα πολλές φορές -και ίσως επαναληφθεί και
εδώ και είναι λάθος- είναι ότι µπορεί να ήταν καλύτερος ο νόµος
του Λιάνη. Δεν θα κάνω εγώ αυτή τη στάθµιση ούτε µπορώ να
την κάνω.
Ωστόσο, η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας του
1989, η οποία ερµήνευσε το Σύνταγµα, άρθρο 16 παράγραφος
1 και το νόµο εκείνο καταλήγει στο συµπέρασµα, κύριε Πρόεδρε
-για να καταλάβουµε για τι µιλάµε και επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για το 1989 - ότι µε την έννοια των άρθρων τάδε κατοχυρώνεται ατοµικό δικαίωµα όλων στην έρευνα, υπό την έννοια ότι
κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να προβαίνει
σε επιστηµονική έρευνα στους τοµείς των ενδιαφερόντων του.
Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε
ότι ούτε η επιστηµονική έρευνα περιορίζεται µόνο στα πανεπιστήµια ούτε η ανάπτυξη και η υποστήριξή της είναι αποκλειστικό
καθήκον του κράτους. Απλώς, το κράτος πρέπει να ενισχύσει την
επιστηµονική έρευνα από οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή δηµόσιο κι αν διεξάγεται αυτή. Ένα το κρατούµενο. Δεν µπορεί κανείς
να πει ότι αυτά είναι απόψεις και δεν είναι διευκρινήσεις και είναι
απολύτως απαραίτητο να ξέρουν οι συνάδελφοι που δεν είναι
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τι ακριβώς συζητάµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερον, είπα ότι από τις τρεις η ώρα το µεσηµέρι στείλαµε
στους εισηγητές των κοµµάτων, όλων των κοµµάτων και στους
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που καταθέσαµε κατά την έναρξη της διαδικασίας νοµοτεχνικές
που διορθώνουν λάθη, προβλήµατα τα οποία έχει ένα σχέδιο
νόµου και τα καταλαβαίνεις µέχρι και την τελευταία στιγµή, ειδικά όταν είναι τόσο µεγάλο. Εκεί, κυρία συνάδελφε, θα είχατε
δει, αν το είχατε δει, αν το είχατε προσέξει, ότι σε σχέση µε αυτό
που είπατε, για το καθεστώς που διέπει τους ανθρώπους που εργάζονται στην έρευνα, υπάρχουν τρεις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Η πρώτη: Ως ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ και Β’ βαθµίδας νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου διορίζονται όσοι έχουν τα απαιτούµενα
προσόντα κατά τον παρόντα νόµο και την ιδιότητα του πολιτικού
διοικητικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Αυτό είναι το ένα.
Η δεύτερη: Το ειδικό επιστηµονικό τεχνικό προσωπικό των
ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου διορίζεται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Η τρίτη: Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου διορίζεται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Άρα, έχετε δίκιο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτό λέει και για τους υπηρετούντες;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Τους καλύπτει όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Λέτε να µην το έχω δει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Προφανώς. Αν έχετε…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτό λέει, κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Φωτίου, δεν
έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μία φράση θα σας πω ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Σας είπα τι θα ακολουθήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κάτι µου προσέθεσε και θέλω να της απαντήσω, κύριε
Πρόεδρε. Γιατί να µην κάνουµε αυτή τη δηµιουργική διαδικασία;
Αν θεωρείτε ότι υπάρχει µεγαλύτερη διασφάλιση για τους εργαζοµένους ήδη µε την προσθήκη µίας ακόµη λέξης –καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε- να τη βάλουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν είναι προφανές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μετά η κριτική σας, όµως, πού θα πάει; Ήταν πολύ αυστηρή η κριτική σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
Έχω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Επικρατείας και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Πύρρος Δή-
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µας για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να αντιληφθούµε ότι για να
αντιµετωπίσουµε το χρέος, να καταπολεµήσουµε την ανεργία και
να βιώσουµε την ανάπτυξη χρειαζόµαστε περισσότερη έρευνα,
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία. Λόγω της οικονοµικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, η
ίδρυση νέων επιχειρήσεων και οι επενδύσεις υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου, παραµένουν στην Ελλάδα σε πολύ χαµηλά επίπεδα.
Επιπρόσθετα, µε δεδοµένους τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, έχουµε
ως χώρα να αντιµετωπίσουµε µεγάλες προκλήσεις, όπως είναι η
κλιµατική αλλαγή, η επιτάχυνση της πράσινης ανάπτυξης, η πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και η προστασία της
δηµόσιας υγείας.
Μετά την κοινωνία της πληροφορίας, σειρά έχει η κοινωνία της
γνώσης και αυτή, για να µας ανοίξει τις πύλες της, χρειάζεται τα
απαραίτητα νοµοθετικά εργαλεία για τη δηµιουργία ενός εθνικού
χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα.
Ο αρχικός ν.1514/1985, ένας πολύ χρήσιµος και πρωτοποριακός νόµος για την εποχή του, σήµερα έχει γίνει δύσχρηστος στην
εφαρµογή του, µετά τις πολλαπλές και αποσπασµατικές τροποποιήσεις, που έχει υποστεί.
Αντίθετα, ο νόµος που τον αντικατέστησε, ο ν. 3653/2008, δεν
εφαρµόστηκε. Ξεπεράστηκε και έχει τεθεί σε αναστολή µέχρι τις
31-12-2014.
Σε γενικές γραµµές, το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, αξιοποιώντας το ν. 3653/2008 και ενσωµατώνοντας τις σύγχρονες διεθνοποιηµένες εξελίξεις στον τοµέα της ΕΤΑΚ, δίνει ισχύ νόµου σε
µια στρατηγική και σε ένα σχέδιο δράσης για την ΕΤΑΚ.
Κατ’ αρχήν, διαµορφώνεται το πλαίσιο δηµιουργίας της εθνικής στρατηγικής µας για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη
και την καινοτοµία, καθώς και το απαραίτητο σχέδιο δράσης για
την υλοποίησή της.
Το εν λόγω σχέδιο δράσης ισχύει για επτά χρόνια και εγκρίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων, παίρνοντας τη µορφή νόµου, ο
οποίος θα επικαιροποιείται ανά επταετία. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σηµείο του νοµοσχεδίου, που οφείλουµε να το αναδείξουµε.
Η οικονοµία µας και η ανάπτυξή της πρέπει να βασιστεί στη
γνώση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αποφύγουµε την υπερχρέωση, τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ύφεση. Εποµένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός
ευέλικτου, αποτελεσµατικού και προπάντων µη γραφειοκρατικού
νοµικού πλαισίου, που θα ενοποιεί, θα συντονίζει και θα βελτιώνει
την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εθνική στρατηγική µας για την έρευνα,
την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, για να µπορέσει
να επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, πρέπει να αποκτήσει
ένα ανανεωµένο µοντέλο λειτουργίας, προσαρµοσµένο στις διεθνείς εξελίξεις, που θα το χαρακτηρίζει η συνάφεια, η συνοχή
και η καθολικότητα.
Κινητικότητα, αποκέντρωση και διεθνοποίηση πρέπει να είναι
οι άξονες της ΕΤΑΚ ως κινητήριας δύναµης της οικονοµίας και
της ανάπτυξης. Διαλειτουργικότητα, αυθεντικοποίηση και ασφάλεια συναλλαγών έρχονται να δώσουν νέα ώθηση στη διαµόρφωση συνεργασιών µεταξύ των ερευνητικών οργανισµών των
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.
Μόνο µε σταθερές και µακροπρόθεσµες δηµόσιες επενδύσεις,
διαφοροποιηµένες από τις συνήθως αποσπασµατικές επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα που υπαγορεύονται από τις πρόσκαιρες
ανάγκες της αγοράς, τα προϊόντα της έρευνας και της τεχνολογίας θα µετασχηµατιστούν σε πραγµατική οικονοµική ανάπτυξη.
Μόνο µε την παροχή επαρκών κινήτρων, πέρα των φορολογικών,
θα καθιερωθούν, η επιστηµονική ποιότητα και η αριστεία στην
έρευνα και θα εδραιωθεί η καινοτοµία στη χώρα µας.
Με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, κοινωνία και οικονοµία πρέπει να αποκτήσουν ευκολότερη
και καλύτερη πρόσβαση στη γνώση, που είναι και το ζητούµενο
της εποχής µας.
Κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων ασκή-
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θηκε σκληρή κριτική στο παρόν νοµοσχέδιο. Η επιστηµονική και
ερευνητική κοινότητα ανέδειξε τη σοβαρή απόκλιση που παρατηρείται µεταξύ των προθέσεων του νοµοσχεδίου και της υλοποίησής του, όπως τελικά διαµορφώνεται µε τη µορφή και το
περιεχόµενο των ειδικών διατάξεών του.
Εξίσου πάσχει και η αιτιολογική του έκθεση, που απέχει χρονικά πολύ και αποκλίνει ουσιωδώς από το νοµοσχέδιο. Για να
µπορέσουµε να εγκαταλείψουµε το επίπεδο των διακηρύξεων
της αιτιολογικής έκθεσης και να προχωρήσουµε στο επίπεδο των
πράξεων και λύσεων ενός λειτουργικού νοµοθετήµατος, πρέπει
να δώσουµε βάση και σηµασία στα κρίσιµα ζητήµατα που ανέδειξαν οι φορείς και η ερευνητική και επιστηµονική κοινότητα.
Τους το οφείλουµε και αυτό θα πράξουµε.
Πρώτα και κύρια, καλούµαστε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο
το ανθρώπινο κεφάλαιο, το γνωστικό κεφάλαιο και τη δηµιουργικότητα του λαού µας. Είµαστε διάσηµοι σε όλο τον κόσµο για
τα επιτεύγµατα των ερευνητών και επιστηµόνων µας, που συνήθως µεγαλουργούν στο εξωτερικό.
Για να σταµατήσουµε αυτή την αιµορραγία πρέπει προηγουµένως να σταµατήσουµε τη διαρκή εργασιακή και µισθολογική
αβεβαιότητα του εναποµείναντος στη χώρα µας ερευνητικού
προσωπικού, να ενισχύσουµε και να αναβαθµίσουµε έµπρακτα
την εργασιακή τους ανεξαρτησία. Δεν είναι δουλειά του ερευνητικού προσωπικού να σχεδιάζει και να υλοποιεί επενδύσεις.
Για να αποτραπούν στρεβλώσεις και παρενέργειες στον τοµέα
της δηµόσιας έρευνας και καινοτοµίας και για να µην αναγκαστούν οι Έλληνες ερευνητές να µεταλλαχτούν σε επιχειρηµατίες,
πρέπει να τους εξασφαλίσουµε πλήρως µισθολογικά και λειτουργικά.
Ως ένα σηµείο, τούτο έχει επιτευχθεί. Ύστερα από δική µας
παρέµβαση έχει ληφθεί µέριµνα, ώστε να διασφαλιστούν οι οργανικές θέσεις και το υπηρεσιακό καθεστώς του υπηρετούντος
στα ερευνητικά µας κέντρα προσωπικού και µετά την ψήφιση του
παρόντος νοµοθετήµατος.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποτραπούν παρερµηνείες ως
προς τα εργασιακά κεκτηµένα και δικαιώµατα, µέχρι την έκδοση
των νέων προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται από το
παρόν νοµοθέτηµα. Κατοχυρώνοντας τον δηµόσιο χαρακτήρα
των ερευνητικών µας κέντρων, δεν σηµαίνει ότι δαιµονοποιούµε,
ταυτόχρονα, τη σχέση και τη σύνδεσή τους µε το επιχειρείν.
Στο µέτρο και στο βαθµό που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα
στην έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία.
Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν µπορεί ο ρόλος του δηµοσίου
ερευνητικού συστήµατος να είναι µονοσήµαντος. Δεν µπορεί να
επικεντρώνεται στην αύξηση και µεγιστοποίηση του κέρδους.
Δεν µπορεί να αναφέρεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης. Αλλιώς, πώς θα χρηµατοδοτείται η βασική
έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, που δεν
έχει άµεσο οικονοµικό αντίκρισµα;
Υπάρχουν αµέτρητοι τοµείς και φορείς στην έρευνα, που δεν
επιφέρουν κέρδη στις επιχειρήσεις, αλλά συνεισφέρουν στο γενικό καλό και προάγουν το δηµόσιο συµφέρον. Συνεπώς, είναι
υποχρέωση της πολιτείας να τους χρηµατοδοτεί και φυσικά να
τους αξιολογεί. Προπάντων, είναι υποχρέωση του Έλληνα νοµοθέτη να δηµιουργήσει το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο σύστασης
και λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων, κατά τα διεθνή πρότυπα, παρέχοντάς τους, συγχρόνως, τα απαραίτητα εχέγγυα,
ώστε να βρουν το δρόµο τους στην ελληνική κοινωνία και να επιτύχουν τους σκοπούς τους.
Διαλειτουργικότητα, αυθεντικοποίηση και ασφάλεια συναλλαγών, έρχονται να δώσουν νέα ώθηση στη διαµόρφωση συνεργασιών µεταξύ των ερευνητικών οργανισµών, των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία κοινών υποδοµών και εργαστηρίων, η συµµετοχή σε δίκτυα και συστάδες επιχειρήσεων, σε κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας,
καταγράφονται ως τα πρόσφορα µέτρα για την επίτευξη της σύνδεσης της επιχειρηµατικότητας µε το ερευνητικό και επιστηµονικό δυναµικό της χώρας.
Σε όλα αυτά, πρωταρχικό µας µέληµα είναι η προάσπιση του
δηµοσίου συµφέροντος. Εάν καινοτοµούµε παραγκωνίζοντας το
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δηµόσιο συµφέρον, µαταιοπονούµε. Για εµάς είναι µονόδροµος.
Η καινοτοµία και η έρευνα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία του
πολίτη. Αυτόν και το µέλλον του πρέπει να προάγουµε. Αλλιώς,
χάνουν την αξία τους.
Ο δρόµος είναι µακρύς και δύσκολος, επειδή οι απαιτήσεις και
οι προκλήσεις του καιρού µας είναι µεγάλες. Δεν υπάρχουν,
όµως, περιθώρια ολιγωρίας. Πρέπει να δράσουµε και να αντιδράσουµε.
Με το παρόν νοµοθέτηµα έχει γίνει ένα πρώτο βήµα. Χρειάζεται, όµως, να γίνουν πολλά περισσότερα και κατά κύριο λόγο
οφείλουµε να δηµιουργήσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε σύντοµα να είµαστε σε θέση να καλέσουµε πίσω
όλους εκείνους του ερευνητές µας που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Είναι ανάγκη να προχωρήσουµε προς τα εµπρός, µε συνέπεια,
διαφάνεια και υπευθυνότητα. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο νόµο
για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία.
Στις άλλες διατάξεις, χαιρετίζουµε ιδιαίτερα την εξαγγελθείσα
από τον Υπουργό τροπολογία, για την αύξηση από µία σε δύο
των διδακτικών ωρών της φυσικής αγωγής, τη στιγµή που το
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων γενικής παιδείας στην Γ’
τάξη του ηµερησίου γενικού λυκείου, µειώνεται κατά µία ώρα διδασκαλίας.
Την ανάγκη αύξησης των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας του
µαθήµατος της φυσικής αγωγής την είχα επισηµάνει µε ερωτήσεις µου στο παρελθόν, δεδοµένου ότι ο αθλητισµός και η σωµατική άσκηση ανήκουν στις βάσεις του εκπαιδευτικού µας
συστήµατος.
Αυτή η νοµοθετική ρύθµιση λειτουργεί ως µέτρο ανάσχεσης
της παρατηρούµενης στις µέρες µας προοδευτικής υποβάθµισης και συρρίκνωσης του µαθήµατος της φυσικής αγωγής στα
σχολικά προγράµµατα. Γι’ αυτό και την υποστηρίζουµε. Έγινε
µια καλή αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τον λόγο έχει η κ. Ξουλίδου, ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποδεικνύει, µετά παρρησίας, τη χρόνια παθογένεια του εγχώριου
πολιτικού συστήµατος.
Ένας ώριµος και συνειδητοποιηµένος νους κατανοεί τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της έρευνας, της ανάπτυξης και
της καινοτοµίας. Οι όροι αυτοί είναι αλληλένδετοι, τόσο µεταξύ
τους, όσο και µε τη γενικότερη πρόοδο και ευηµερία.
Η οικονοµική ανάπτυξη και η βιωσιµότητα συνδέονται άρρηκτα
µε την τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη. Η ανάπτυξη εξάλλου
είναι βασισµένη στη γνώση. Οι παραγόµενες καινοτόµες ιδέες
προσφέρουν µια ολιστική προσέγγιση για τη δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού υπόβαθρου, ικανού να σταθεί επάξια στο διεθνές
περιβάλλον. Κάθε κοινωνία που επιζητάει ένα αξιοπρεπές βιοτικό
επίπεδο, επενδύει στους τοµείς αυτούς και προωθεί µακρόπνοα
σχέδια, που θα αναχαιτίσουν τις λειτουργίες και τις εφαρµογές
τους.
Δεν θα ήταν παράλογο να πούµε ότι οι εν λόγω τοµείς αποτελούν τη συνισταµένη δύναµη, το τρίγωνο της γνώσης. Το άριστο
εθνικό ερευνητικό δυναµικό αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο κοινωνικής και οικονοµικής ανόδου. Οι παραγωγοί καινοτοµίας είναι
συνυφασµένοι µε την προσέλκυση νέων κερδοφόρων επενδύσεων. Η θεσµοθέτηση ενός νόµου ευέλικτου, ο οποίος θα είναι
χρήσιµος, εφαρµόσιµος και κυρίως θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του ερευνητικού κόσµου και στις
εθνικές οικονοµικές ανάγκες, είναι επιτακτική.
Στόχος είναι η έρευνα να αποτελέσει τον καταλύτη διασφάλισης της οικονοµίας, της ανταγωνιστικότητας, ακόµα και σε εποχή οικονοµικής ύφεσης. Με τις αποφάσεις σας, όµως, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι όλα αυτά σας αφήνουν παγερά αδιάφορους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το κατατεθέν νοµοσχέδιο είναι το επιστέγασµα της ολοκληρωτικής καταστροφής. Ακολουθείτε ακόµα και εδώ τη συνηθισµένη πολιτική των περικοπών και µάλιστα, σε τοµείς που έχουν
ήδη µαρτυρήσει από παλαιότερες τέτοιου είδους τακτικές. Σύσσωµη η ερευνητική κοινότητα ζητάει επίµονα και µάταια να σταθείτε συνοδοιπόρος στην προσπάθειά της για ενίσχυση της
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας και να µεριµνήσετε έµπρακτα για την αύξηση των χορηγούµενων κονδυλίων.
Εσείς ανταποκριθήκατε στο κάλεσµά τους, ψαλιδίζοντας εκ
νέου τον ήδη ελλειµµατικό προϋπολογισµό κατά 30%. Αυτό καθιστά τα ερευνητικά κέντρα, ετοιµοθάνατες µονάδες. Ακόµα και
οι έστω ταπεινές κρατικές επιχορηγήσεις τίθενται υπό αίρεση και
κρίνονται από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των φορέων.
Αντίκειται δηλαδή, στη συνταγµατική αρχή, βάσει της οποίας
είναι υποχρέωση της πολιτείας να υποστηρίζει και να χρηµατοδοτεί όλο το φάσµα της επιστηµονικής έρευνας. Η κρατική επιχορήγηση δεν είναι επαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες µισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού.
Οι επιλογές σας δεν συγκλίνουν επ’ ουδενί µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις και εξαγγελίες. Αντιθέτως, υπονοµεύουν κάθε
προσπάθεια ανάκαµψης των ερευνητικών µονάδων. Ακόµα και
κατόπιν ενδελεχούς µελέτης µου, είναι αδύνατον να διακρίνω ένα
ορθολογικό και υλοποιήσιµο µέτρο, που θα αναδιαρθρώσει τον
ερευνητικό ιστό.
Διατείνεστε ότι ο νέος αυτός νόµος θα διαµορφώσει µία ενιαία
εθνική πολιτική, θα ενισχύσει και θα αξιοποιήσει το ερευνητικό
δυναµικό και τις εθνικές ερευνητικές υποδοµές, θα άρει τους
ανασχετικούς παράγοντες που εµποδίζουν την ερευνητική διαδικασία και κυρίως θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία.
Πώς θα πραγµατοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, όταν ακολουθείτε
τη γνώριµη µνηµονιακή πολιτική και όταν υπάρχει παντελής
απουσία ενός πλαισίου πρόνοιας; Ας είµαστε ρεαλιστές, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό που διαφαίνεται από τις προωθούµενες διατάξεις είναι η ιδιωτικοποίηση της έρευνας και η απαρίθµηση του ερευνητικού ιστού.
Τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα θα έχουν το ρόλο µιας ιδιωτικής επιχείρησης. Η επενδυτική δραστηριότητά δεν σχετίζεται σε
κανένα επίπεδο µε το ερευνητικό έργο. Αποπροσανατολίζει τους
ερευνητές από τον ποιοτικό, επιστηµονικό τους στόχο και ανοίγει
δρόµο κατασπατάλησης των πόρων τους. Το αποτέλεσµα είναι
ότι πλήττεται η έρευνα ως δηµόσιο αγαθό.
Οµολογουµένως, αυτό αποτελεί µία παγκόσµια θλιβερή πρωτοτυπία. Το δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα µεταλλάσσεται ριζικά
και το µέλλον του υποθηκεύεται. Το τεχνολογικό µέλλον της χώρας προδιαγράφεται µελανό. Το σύνολο του νοµοσχεδίου είναι
ένα συµπίληµα πρόχειρων και κακογραµµένων ιδεών, που θα
απαξιώσουν περαιτέρω την έρευνα. Ακόµα και στα σηµεία που
δήθεν προσπαθήσατε να διορθώσετε, παρατηρούµε µία σωρεία
ασαφειών και παραλείψεων.
Εφόσον πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από την κατάθεσή του,
διαπιστώνουµε την αναντιστοιχία µε την αιτιολογική έκθεση που
το συνοδεύει και µε την έκθεση δηµόσιας διαβούλευσης, όπως
επίσης δεν τηρούνται οι βασικές αρχές του ρηξικέλευθου και ουραγού για την τότε εποχή ν. 1514/1985, όπως είχε δεσµευτεί η
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Επιπλέον, είναι ορατή η ανακολουθία ανάµεσα στο κείµενο και
στα αντίστοιχα άρθρα. Είναι µία πρόταση παράταιρη, που δεν
ακολουθεί κανένα διεθνές ερευνητικό πρότυπο όσον αφορά την
κατεύθυνση της χρηµατοδότησης της οργάνωσης, του σκοπού
και του ρόλου των δηµοσίων ερευνητικών κέντρων.
Το κυριότερο κοµµάτι της αρνητικής κριτικής, όµως, έγκειται
στον ισοπεδωτικό του χαρακτήρα και στην αδυναµία του να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του ερευνητικού δυναµικού.
Ο νόµος αυτός όχι µόνο δεν συµπληρώνει την ήδη υπάρχουσα
νοµοθεσία, αλλά θα έλεγα ότι ναρκοθετεί το µέλλον και την αξία
της έρευνας και της τεχνολογίας. Γίνεται προάγγελος αρνητικών
συνεπειών, που θα επιφέρουν δυσλειτουργίες στα δηµόσια ερευνητικά κέντρα και στους εργαζοµένους, οι οποίοι µένουν έωλοι.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ερευνητές δεν είναι
πρόσφατα, παρ’ όλες τις λαµπρές επιτυχίες που απαρτίζουν το
βιογραφικό τους. Αν ανατρέξουµε σε παρελθοντικά στοιχεία, θα
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διαπιστώσουµε την κρατική αµέλεια, τα χαµηλά ποσά επιχορηγήσεων, τις ελλείψεις, τις όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και παράλληλα µία σειρά από µακροσκελείς παγκόσµιες
διακρίσεις. Η πολιτεία απαντάει σε αυτές τις επιτυχίες µε το να
παραγκωνίζει και να απαξιώνει την επιστηµονική και κοινωνική
τους προσφορά.
Ο σεβασµός των εργασιακών δικαιωµάτων οφείλει να είναι
πρωταρχική προτεραιότητα. Αυτό όµως για εσάς είναι µία άγνωστη παράµετρος, που ανελλιπώς και µε µεγαλειώδη προσπάθεια
τη µολύνετε. Δηµιουργείτε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο καταργεί συλλήβδην σταθερές θέσεις εργασίας σε όλους τους
ερευνητικούς φορείς. Δεν προσδιορίζεται πουθενά αν το είδος
εργασίας θα είναι µόνιµο ή όχι και συνεπώς, δεν προστατεύεται
και δεν θεµελιώνεται ο µόνιµος χαρακτήρας της σχέσης εργασίας των ερευνητών.
Αναφορικά µε την εργασιακή σχέση των απασχολουµένων σε
κέντρα ιδιωτικού δικαίου µε συµβάσεις αορίστου χρόνου, οι προτεινόµενες διατάξεις δίνουν το δικαίωµα αναιτιώδους λύσης της
εργασιακής σχέσης. Δεν θα ήταν παράλογο να υποστηρίξουµε
ότι οι παραπάνω διατάξεις είναι ικανές να προκαλέσουν δυσχέρειες και ασάφειες στο ερευνητικό τους έργο. Δεν επιλύουν τα
βασικά ζητήµατα για το ήδη υπάρχον ερευνητικό προσωπικό,
λόγω του περιορισµένου εννοιολογικού χαρακτήρα του άρθρου
49 για τη σύσταση και τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.
Χρησιµοποιώ τον όρο «περιορισµένος», γιατί µόνο έτσι µπορεί
να χαρακτηριστεί, τη στιγµή που ασχολείται µόνο µε τη φύση,
την εποπτεία και τους στόχους των κέντρων, αντί να συµπεριληφθούν και ρυθµίσεις που αφορούν το εργασιακό καθεστώς ερευνητών και προσωπικού. Οι πάγιες ανάγκες δεν καλύπτονται και
θα έλεγα ότι δηµιουργούνται πελατειακές και κοµµατικές σχέσεις εξάρτησης.
Στο παρόν νοµοσχέδιο είναι έκδηλη η γενικότερη υποβάθµιση
της ανεξαρτησίας των εργαζοµένων στον χώρο της έρευνας.
Απειλούνται βασικά εργασιακά δικαιώµατα και θα έλεγα πως δίνεται η δυνατότητα άµεσης µείωσης του προσωπικού. Επιπλέον,
το εναποµείναν προσωπικό θα βρίσκεται σε καθεστώς µισθολογικής αβεβαιότητας και θα οξύνονται οι µισθολογικές αντιθέσεις,
καθώς θα επιβάλλονται εργολαβικές σχέσεις εργασίας.
Καταλαβαίνετε ότι έτσι ωθείτε τους επιστήµονες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρες του εξωτερικού, προκαλώντας ένα ακόµη κύµα µετανάστευσης, και ότι χαρακώνετε ακόµα
περισσότερο την εθνική έρευνα. Έχετε αναρωτηθεί για τις επιπτώσεις που θα δηµιουργηθούν µε τις περικοπές έργων στα
«Αριστεία Ι», «Αριστεία ΙΙ», «ERC» και «Θαλής»; Θα διογκωθεί η
ανεργία και θα αθετηθεί η υποχρέωση της πολιτείας για τη χρηµατοδότηση του ερευνητικού ιστού.
Επίσης, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες ελέγχου
είναι αόρατος και οι αποφάσεις για τη σύσταση, κατάργηση και
συγχώνευση των ερευνητικών κέντρων µεταβιβάζεται στην εκτελεστική εξουσία.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην απόφαση υπερεξουσιών σε διευθυντές ερευνητικών ιδρυµάτων. Εµµέσως
πλην σαφώς, καθιερώνεται ο ανεπίτρεπτος θεσµός των ισόβιων
διευθυντών και επεκτείνεται η απόλυτη εξουσία της εκάστοτε διοίκησης επί του συνόλου του προσωπικού και των ερευνητών.
Αν και δείχνετε ότι προσπαθείτε να περιορίσετε τα κακώς κείµενα, στην ουσία τα επιµηκύνετε µε τα «διακοσµητικά» µέτρα
που προτίθεστε να λάβετε. Οι τριετείς θητείες των διευθυντών
γίνονται πενταετείς και δεν ορίζεται το ακριβές χρονικό διάστηµα, στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Συνεπώς ο διευθυντής συνεχίζει να κατέχει το αξίωµά
του για άγνωστο χρονικό διάστηµα και χωρίς τον περιορισµό
ορίου ηλικίας. Παραµένει άγνωστο πόσο θα διαρκεί η θητεία
ενός διευθυντή. Διαιωνίζεται το πρόβληµα διοίκησης της «πίσω
πόρτας». Η έλλειψη θέσπισης κανονισµών για την εξυπηρέτηση
των διευθυντών αποτελεί τροχοπέδη για την ανανέωση του προσωπικού και για την αναβάθµιση του παραγόµενου ερευνητικού
έργου.
Ένα άλλο σηµείο διαφωνίας είναι η µονοµερής στροφή προς
την καινοτοµία, προσπερνώντας την έρευνα και µη προβλέποντας τη συνέργεια µεταξύ των ΑΕΙ και ΤΕΙ και των ερευνητικών

2247

κέντρων. Κινούµενοι σε τέτοια τροχιά, δεν µπορούµε να χτίσουµε
και να συγκροτήσουµε έναν ενιαίο χώρο έρευνας και εκπαίδευσης. Ο ενιαίος αυτός χώρος θεµελιώθηκε µε τον ν. 4009/2011
και απέβλεπε στην ισότιµη βάση συνέργειας µεταξύ των ΑΕΙ και
ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων.
Θα περιµέναµε να εµβαθύνετε και να εµπλουτίσετε την
ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά προς απογοήτευσή µας διακρίνουµε
µέτρα που συντελούν στη διακριτική µεταχείριση µεταξύ των
ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων σε σύγκριση µε τους
καθηγητές και τα ΑΕΙ. Για να είµαι πιο συγκεκριµένη, οι ερευνητές µετατρέπονται σε συµβασιούχους, χωρίς να καταστεί σαφές
το εργασιακό τους καθεστώς. Απουσιάζει η ρύθµιση για τη µονιµότητα των ερευνητών α’ και β’ βαθµίδας και αυτό προκαλεί πυροδότηση σχετικά µε την αυτοτέλεια των ερευνητικών κέντρων.
Άλλο ένα επιπλέον σηµείο αντιπαράθεσης είναι η συγκέντρωση όλων των εξουσιών στα χέρια της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας. Ουσιαστικά, εφεξής η Γενική Γραµµατεία θα έχει τις αρµοδιότητες ενός υπερυπουργείου. Τοποθετείται σε ρόλο γενικού ρυθµιστή και ελεγκτή, ενώ η ίδια θα
αξιολογείται ανά τριετία, παρακαλώ! Θα δρα, δηλαδή, ανεξέλεγκτα, µε υπέρτατη δύναµη εξουσίας και όχι µόνο θα αποφασίζει,
θα συντονίζει, θα αξιολογεί τα µελλοντικά ερευνητικά προγράµµατα, αλλά θα µπορεί να λειτουργεί ως εκπαιδευτικό ίδρυµα οργανώνοντας ακόµα και προγράµµατα σπουδών και θα µπορεί να
προωθεί τα ερευνητικά του δικαιώµατα. Το νέο αυτό πρόσωπο
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας θα είναι στην
ουσία ένας φορέας που θα αξιολογεί και θα χρηµατοδοτεί. Αυτό
είναι και το πιο παράδοξο, διότι µια τέτοια ρύθµιση θα προκαλέσει σύγχυση, σύγκρουση και διαταραχή του ερευνητικού ιστού.
Στο ακριβώς αντίθετο άκρο οδεύει το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΕΣΕΤ. Καταβαραθρώνεται και βρίσκεται
στο ναδίρ. Ένα όργανο το οποίο έπρεπε να έχει ουσιαστικό και
θεσµικό ρόλο µετατρέπεται σε πιόνι της Γενικής Γραµµατείας,
δεν έχει ρυθµιστικό ρόλο και λογοδοτεί στη Γενική Γραµµατεία
και όχι στο αρµόδιο Υπουργείο, ως είθισται. Η διαδικασία επιλογής των µελών που το απαρτίζουν θα πάψει να έχει διαφανή χαρακτήρα. Η εποπτεία των επιστηµονικών προγραµµάτων του
Υπουργείου Παιδείας αφαιρείται από τη γνωµοδότησή του και
δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του.
Ο χαρακτήρας οδοστρωτήρα που έχει το νοµοσχέδιο δεν σταµατά εδώ. Εξίσου σηµαντικό είναι και το ζήτηµα της δηµιουργίας
νέου τύπου νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και η ασάφεια
που παρατηρείται στο καθεστώς των ΕΛΚΕ και των ερευνητικών
κέντρων. Με βάση τις υπό ψήφιση διατάξεις δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ιδιωτικού δικαίου ορίζεται κάθε οργανισµός που
είναι φορέας σκοπών οι οποίοι δεν άπτονται της άσκησης δηµόσιας εξουσίας και που έχει συσταθεί και λειτουργεί είτε ως ανώνυµη εταιρεία δηµοσίου τοµέα είτε ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου είτε σαν ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Σε άλλο δε σηµείο του νοµοσχεδίου ορίζεται ότι τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου-ερευνητικά κέντρα επιτελούν δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο άσκησης δηµόσιας
εξουσίας και λειτουργούν µε ιδιωτικά και οικονοµικά κριτήρια. Το
επιχείρηµα αυτό είναι ψευδές και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Τα κέντρα, ως επί το πλείστον, διαχειρίζονται δηµόσια κονδύλια και επιδιώκουν µέσω της επιτελούµενης έρευνας
κοινωφελείς σκοπούς.
Στο άρθρο 13, παρ’ όλα αυτά, προκύπτει η εξαίρεση των ερευνητικών κέντρων ιδιωτικού δικαίου από τον δηµόσιο τοµέα και
άρα παύουν να θεωρούνται οργανισµοί δηµοσίου συµφέροντος.
Με λίγα λόγια υπονοµεύεται η λειτουργία και η ύπαρξη των ερευνητικών κέντρων µε αναµφισβήτητα µακρόχρονη ερευνητική
προσφορά στις κοινωνικές και οικονοµικές δοµές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακεφαλαιώνοντας δηλώνω
ότι στεκόµαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε ένα τόσο
καταστροφικό νοµοσχέδιο, που επισφραγίζει τον όλεθρο και
θέτει τις βάσεις για ένα αβέβαιο ερευνητικό και τεχνολογικό µέλλον.
Το ερευνητικό δυναµικό βοά και αντιτίθεται στις προτάσεις
σας. Στέκεστε, όµως, αµείλικτοι και κάθετοι στις απόψεις σας και
δεν δέχεστε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο µε εκπροσώ-
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πους της ερευνητικής κοινότητας, η οποία θέτει επί τάπητος ουσιαστικές και εφαρµόσιµες προτάσεις, που θα συµβάλουν στην
ανάπτυξη ενός υγιούς δηµόσιου ερευνητικού ιστού.
Προτεραιότητά µας οφείλει να είναι ένα µακρόπνοο σχέδιο,
που θα γίνει ο φάρος ενός τεχνολογικού και ερευνητικού ζενίθ.
Ζητάµε τη θεσµοθέτηση ενός πραγµατικά µεταρρυθµιστικού
νόµου που θα εξυψώσει την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία σε ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης, ιδίως τώρα που η
χώρα βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω, εάν µου
επιτρέπετε, µια παρατήρηση και να σας δώσω µια συµβουλή. Μη
στιγµατίσετε το όνοµά σας σ’ αυτό το Υπουργείο Παιδείας, όπως
ο προκάτοχός σας κ. Αρβανιτόπουλος, µε την ιδιωτικοποίηση της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Μην ιδιωτικοποιήσετε την έρευνα.
Αφήστε την ως δηµόσιο αγαθό, γιατί απ’ αυτά τα πράγµατα έχει
ανάγκη ο τόπος µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 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, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοίεκπαιδευτικοί από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά
σας!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Αντώνιος Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καλωσορίσουµε και τους µαθητές και να τους ευχηθούµε καλή επιτυχία, να γίνουν άξιοι επιστήµονες και να µείνουν στη χώρα µας.
Θα έπρεπε να είχαµε κι άλλους οµιλητές -και θα θέλαµε να
έχουµε κι άλλους οµιλητές- σ’ αυτό το τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο,
αλλά δυστυχώς, όπως όλοι ξέρετε, στη «δηµοκρατική» Ελλάδα
του 2014 υπάρχουν πολιτικοί κρατούµενοι.
Θα ήθελα να κάνω και ένα µικρό σχόλιο. Είµαι πάρα πολύ υπερήφανος που είµαι Έλληνας, αλλά αυτές τις µέρες ζηλεύω τους
Πορτογάλους.
Είχαµε πολλές επαφές µε τους φορείς, µε καθηγητές, µε ερευνητές, µε εργαζόµενους προκειµένου να γίνει η σωστή καταγραφή των προβληµάτων και των θέσεων για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
Κάθε υγιής οικονοµικός και εµπορικός οργανισµός ξοδεύει µεγάλο µέρος του κεφαλαίου του στον τοµέα της έρευνας και της
ανάπτυξης και αυτό γιατί µέσα από την έρευνα προκύπτουν καινοτόµα προϊόντα και ιδέες. Η εκµετάλλευσή τους επιφέρει µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα έσοδα σε κρίσιµους τοµείς.
Μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις δεν έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα σ’
αυτά τα θέµατα και δυστυχώς το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν
ακόµα και τώρα. Επικαλούνται οικονοµικούς λόγους, θέµατα
υποδοµών και κάθε είδους δυσλειτουργία του κρατικού µηχανισµού που οι ίδιες έχουν στήσει. Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω
είναι τα καλύτερα µυαλά της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό,
όπου διαπρέπουν ως κορυφαίοι επιστήµονες σε όλους τους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας, ακόµη και στη NASA.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ακούσαµε τις τοποθετήσεις των
φορέων και λάβαµε σοβαρά υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις τους. Κοινές διαπιστώσεις είναι ότι η κατάργηση των οργανισµών θα πλήξει καίρια τον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Η περικοπή του προσωπικού και οι συνθήκες που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Υπάρχει άµεση
ανάγκη χρηµατοδότησης της βασικής έρευνας, η οποία επεκτείνεται και σε γεωπολιτικό επίπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό ειδικά στις µέρες µας.
Επίσης, τα όρια ηλικίας των εργαζοµένων, οι µισθοί, ο τρόπος
των συνεδριάσεων και γενικά η ανταγωνιστικότητα πρέπει να
βελτιωθούν. Εµείς θέλουµε την αύξηση της επιδότησης για την
έρευνα και την τεχνολογία, διότι αυτό θα έχει και έναν διεθνή αν-
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τίκτυπο.
Δυστυχώς, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα δεν λειτουργούν όπως πρέπει και το βλέπουµε αυτό µε τα τελευταία γεγονότα που
λαµβάνουν χώρα. Χρειάζονται και απαιτούνται ριζικές αλλαγές
αλλά και έλεγχος. Το ίδιο πρέπει να συµβαίνει και στα κολλέγια
και σε κάθε είδους ιδρύµατα αυτού του σκοπού -για να µη θίξουµε προς το παρόν το θέµα του σκανδάλου στα εν λόγω ιδρύµατα. Θεωρούµε ότι οι Έλληνες ερευνητές είναι άριστοι και ο
ρόλος τους πρέπει να αναβαθµιστεί.
Ακούσαµε, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή για εξοργιστικές
ρυθµίσεις σε κολλέγια όσον αφορά τις εισφορές τους σε ασφαλιστικά ταµεία, την ώρα που κάτι τέτοιες ρυθµίσεις δεν γίνονται
για τον απλό λαό.
Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία είναι παράγοντες που
µπορεί και πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την εθνική πολιτική στην ανάπτυξη. Δυστυχώς, στην πατρίδα µας τα τελευταία
χρόνια η έρευνα έχει πάει αρκετά πίσω. Ενώ για ζητήµατα ήσσονος σηµασίας έχουν δαπανηθεί κονδύλια και εγκρίνονται πιστώσεις, δεν γίνεται το ίδιο για την έρευνα και την τεχνολογία.
Είδαµε τι έγινε µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, όπου από έλλειψη κονδυλίων σταµάτησε στην ουσία η έρευνα. Στο Δηµοκρίτειο έχουµε πάλι προβλήµατα και ελλείψεις.
Υποτίθεται ότι γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν θέµατα µε το
παρόν σχέδιο νόµου. Από την άλλη πλευρά, βλέπουµε ότι δεν
προσδιορίζονται οι διαδικασίες και ο µηχανισµός για τον καθορισµό των εθνικών αξόνων και των προτεραιοτήτων για την
έρευνα καθώς και για τη χρηµατοδότησή τους.
Είναι πολλά τα ζητήµατα που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο
αυτό. Είναι ζητήµατα που καλύπτουν διάφορους τοµείς στην
έρευνα και στην καινοτοµία. Παρ’ όλα αυτά σήµερα στην Ελλάδα
των πολλών δυσκολιών, στην Ελλάδα του µνηµονίου και της οξύτατης κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, αυτό που πάντα θα καλύπτει τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες του συστήµατος
είναι η διάθεση, το µεράκι και η επιστηµονική αναζήτηση που επιτυχώς υπάρχει τους Έλληνες ερευνητές, στους Έλληνες εφευρέτες.
Είναι σηµαντική η έρευνα και η καινοτοµία, όµως τελικά τη
λύση δίνει ο πατριωτισµός των ερευνητών και των επιστηµόνων.
Από παλιά είχαν υπάρξει εργασίες, καινοτοµίες και εφευρέσεις.
Όµως, πολιτικές υποταγής σε ξένες πολυεθνικές και συµφέροντα δεν τις άφησαν να υλοποιηθούν. Επιστήµονες όπως ο Γεώργιος Γκιόλβας, τον οποίο ενδεικτικά αναφέρω, έχουν δώσει
λαµπρά παραδείγµατα.
Με τις εφευρέσεις και τη δουλειά που έκαναν θα µπορούσαν
να δηµιουργήσουν µία τεχνολογική επανάσταση στην πατρίδα
µας σε πάρα πολλούς τοµείς.
Σήµερα υπάρχουν επιστήµονες που διαπρέπουν. Υπάρχουν
εφευρέσεις, καινοτοµίες, νέες αντιλήψεις σ’ όλους τους τοµείς.
Οι Έλληνες ερευνητές έχουν προχωρήσει στην έρευνα για φάρµακα κατά του καρκίνου, στην έρευνα για νέα φάρµακα για την
αντιµετώπιση ψυχικών παθήσεων και, δυστυχώς, δεν βλέπουµε
αυτό το έργο να προβάλλεται και δεν αξιοποιείται φυσικά.
Υπάρχουν µελέτες για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, που και αυτές δεν
τις βλέπουµε και δεν υλοποιούνται. Όταν όλοι θέλουν να ξεφορτωθούν το διοξείδιο του άνθρακα, υπάρχει η ελληνική τεχνολογία
που το ανακυκλώνει σε σύγχρονο καύσιµο και όλα αυτά γίνονται
µε τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, την οποία έχουµε άφθονη
στη χώρα µας. Υπάρχουν τεχνολογίες για τη διαχείριση των
σκουπιδιών, για τη µετατροπή ακόµη και των αποβλήτων των
ελαιοτριβείων σε ενέργεια.
Πού είναι όλα αυτά; Δεν τα βλέπουµε ούτε αυτά. Το κράτος
δεν προστατεύει, δεν προωθεί, δεν δίνει κανένα ερέθισµα σ’ αυτούς τους επιστήµονες.
Ας µην πούµε για τα αποτελέσµατα ερευνών οµίλων φοιτητών,
ας µην πούµε για την κατασκευή ακόµη και µη επανδρωµένου
αεροσκάφους τύπου UAV από Έλληνες ερευνητές, το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όχι µόνο στην εθνική άµυνα, αλλά
ακόµη και στη γεωργία. Υπάρχει ερευνητής που έχει κατασκευάσει µη επανδρωµένο αεροσκάφος UAV, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και σε ψεκασµούς.
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Όταν ως κίνηµα κάναµε ερωτήσεις για ελληνικές εφευρέσεις
και καινοτοµίες -όπως για τα αυτόνοµα ροµποτικά οχήµατα της
οµάδας φοιτητών του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, για το αυτοκίνητο µε υδρογόνο της οµάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, για
το αεροπλάνο τύπου Stealth και για άλλα- οι απαντήσεις που λαµβάναµε ήταν τυπικές, χωρίς καµµία ουσία και νόηµα.
Στην πράξη όλες αυτές οι εφευρέσεις και οι καινοτοµίες µένουν τελείως αναξιοποίητες. Δεν βλέπουµε µέσα στο νοµοσχέδιο
να ενισχύονται όλα αυτά. Δεν βλέπουµε να γίνεται κάτι για την
αξιοποίηση ενός τόσο σοβαρού και υπεύθυνου επιστηµονικού
δυναµικού. Δεν βλέπουµε στην πράξη την ενίσχυση της εφευρετικότητας και της επιστηµονικής έρευνας των Ελλήνων επιστηµόνων, ερευνητών και εφευρετών.
Ερευνητικές οµάδες υποχρεώθηκαν, αφότου έκαναν καινοτοµίες και εφευρέσεις, να φύγουν στο εξωτερικό. Η πολιτεία διαχρονικά αδιαφόρησε για την έρευνα. Τα τελευταία χρόνια έχουν
υποβαθµιστεί ακόµη και τα ερευνητικά ιδρύµατα και έχουν µετατραπεί σε ιδρύµατα υπό καθεστώς µη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν νοείται να µην τα αξιοποιούµε ως χώρα.
Είναι πολλές και οι νέες εφευρέσεις και οι καινοτοµίες που
µπορεί να αξιοποιηθούν. Το επαναλαµβάνουµε για µια ακόµη
φορά. Δεν βλέπουµε, όµως, το παρόν νοµοσχέδιο να χαράζει τοµείς όσον αφορά τις νέες εφευρέσεις, όσον αφορά την πρακτική
αξιοποίησή τους προς όφελος της πατρίδας.
Εµείς το λέµε και το επισηµαίνουµε για µία ακόµη φορά ότι η
έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και, κυρίως, η παιδεία είναι και
πρέπει να είναι δηµόσιο αγαθό.
Οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι είναι µία από τις σπάνιες
φορές που η Κυβέρνηση έφερε µε τη σωστή σχετικά διαδικασία
το νοµοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή. Εννοώ τη χρονική διάρκεια
και την έγκαιρη κατάθεση των τροπολογιών, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούµε τι θα γίνει µέχρι το τέλος.
Βεβαίως, οι οικονοµικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και η εφαρµογή νοµοσχεδίων είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις οικονοµικές
απαιτήσεις των τοκογλύφων, που έχουν έµµεσες επιπτώσεις σε
καίριους τοµείς, όπως είναι αυτός που αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της δήλωσης των
πρυτάνεων, που αναφέρουν ότι θα κλείσουν τα ΑΕΙ το 2015, αν
δεν υπάρξει χρηµατοδότηση, πόσω µάλλον τα ερευνητικά κέντρα.
Φυσικά, την ευθύνη για την κατάντια των ανώτερων και των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων έχουν όλοι οι προκάτοχοί
σας, όλοι όσοι εργάστηκαν συστηµικά και πέτυχαν τη διάλυση
του συγκεκριµένου χώρου. Βαρύτατες ευθύνες, επίσης, έχουν
και οι πρυτάνεις και οι καθηγητές. Όχι, όλοι, βέβαια, αλλά πάρα
πολλοί απ’ αυτούς.
Συνεπώς αναµένουµε µετά τις σαφείς και ρητές εντολές της
τρόικας νέες περικοπές σε βάρος εργαζοµένων στα ερευνητικά
κέντρα, στα πανεπιστήµια και σε ό,τι σχετίζεται µε το Υπουργείο
Παιδείας.
Αδιαµφισβήτητα, κάποιες διατάξεις µπορεί να είναι θετικές.
Όµως, η ακρόαση φορέων καταδεικνύει ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο θα προκαλέσει τεράστια προβλήµατα στον τοµέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Χαρακτηριστική είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζοµένων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ο οποίος τονίζει ότι οι συλλογικοί φορείς είναι αυτοί που
µεταφέρουν συνολικά και αµερόληπτα τις θέσεις, την εµπειρία
και τις αγωνίες του ερευνητικού χώρου.
Θα αναφέρουµε µερικές απ’ αυτές. Λένε οι εργαζόµενοι ότι θα
υπάρξει µία υποβάθµιση της αξίας και της ανεξαρτησίας των εργαζοµένων στον χώρο της έρευνας. Απειλούνται βασικά εργασιακά δικαιώµατα και δίνεται η δυνατότητα άµεσης µείωσης του
προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Υπάρχει
µία διαρκής µισθολογική αβεβαιότητα. Απαξιώνονται οι εθνικές
ερευνητικές δοµές.
Δεν θεσµοθετείται σαφές πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει την
τακτική δηµόσια χρηµατοδότηση. Καταργούνται ουσιαστικοί θεσµοί, όπως αυτός των υποτροφιών. Δεν λύνονται τα προβλήµατα
της γραφειοκρατίας, αλλά αντίθετα διαιωνίζονται παθογένειες
του συστήµατος µε την αύξηση αδιαφανών διαδικασιών στη διοίκηση, χωρίς καν τη διασφάλιση δηµοσιονοµικού ελέγχου.
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Επίσης, τα ερευνητικά κέντρα χάνουν την ερευνητική και διοικητική τους ανεξαρτησία, δηµιουργούνται πελατειακές σχέσεις
και επιβάλλονται συγκεκριµένοι ερευνητικοί και αναπτυξιακοί περιορισµοί, µε αποτέλεσµα τελικά να πλήττεται η έρευνα ως δηµόσιο αγαθό.
Καταγράφουµε, βέβαια, και τις απόψεις της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
αλλά και άλλων φορέων, που τονίζουν και κάποια θετικά σηµεία.
Με αυτές τις σκέψεις και επιφυλασσόµενοι για τις τροπολογίες
αύριο, καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο
νόµου για την έρευνα και την καινοτοµία εν µέσω πάµπολλων
τροπολογιών, υπουργικών και βουλευτικών.
Θα αφήσουµε για αύριο τα σχόλιά µας για τις τροπολογίες,
για να ασχοληθούµε σήµερα µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.
Για µας, τη Δηµοκρατική Αριστερά, η έρευνα και η καινοτοµία
αποτελούν τους βασικούς τοµείς, στους οποίους η επένδυση
είναι στρατηγική επιλογή εξόδου από την κρίση και ταυτόχρονα
επιλογή ανάπτυξης.
Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι αναπτυγµένες χώρες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη επένδυσης στην
έρευνα. Για να µιλήσω για την Ευρώπη µόνο, της οποίας ο µέσος
όρος κινείται περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ µε πρωτοπόρες τις βόρειες χώρες, η χώρα µας βρίσκεται στην εικοστή τέταρτη θέση,
µε 0,78% του ΑΕΠ. Αυτό το ποσοστό ήταν µικρότερο και ανέβηκε
γιατί κατέβηκε το ΑΕΠ, όχι γιατί αυξήθηκε η έρευνα.
Η ισχνή επένδυση στην έρευνα στη χώρα µας έρχεται σήµερα
να συµπληρωθεί µε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, που αντικαθιστά
αυτό που είχε θεσπίσει ο ν. 1514/1984. Θα περιµέναµε το νέο
σχέδιο νόµου που φέρνει η Κυβέρνηση να είναι µια θεσµική βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης του ερευνητικού ιστού της
χώρας.
Ωστόσο, κατά την κρίση µας, το παρόν σχέδιο νόµου δεν αποτελεί θεσµική βελτίωση. Αντίθετα, αποσυναρµολογεί τον καταστατικό χάρτη θεµελίωσης του σύγχρονου ερευνητικού συστήµατος της χώρας καθώς και της ακαδηµαϊκότητας του συστήµατος, αυτού που οφείλει να έχει ένα δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα.
Τι θα ήταν για µας θεσµική βελτίωση;
Πρώτον, θα ήταν η διαµόρφωση ενός ενιαίου χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας. Στη χώρα µας, παρά τα βήµατα
που έχουν γίνει για τις συνέργειες, οι δύο χώροι παραµένουν βασικά διαχωρισµένοι, µε αποτέλεσµα την απώλεια των ωφελειών,
τον κατακερµατισµό των δυνάµεων, τη διάσπαση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και εν τέλει τις παράλληλες ερευνητικές διαδροµές των δύο χώρων.
Στο σηµείο αυτό θα πω για τους συναδέλφους ότι τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν δικά τους ερευνητικά κέντρα, τα λεγόµενα ΕΠΙ –Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα- τα οποία
διεξάγουν έρευνα, η οποία πολλές φορές είναι άγνωστη στα
ερευνητικά κέντρα και στα ινστιτούτα της ΓΓΕΤ. Και τούµπαλιν.
Πολλές φορές, τα πορίσµατα της έρευνας που διεξάγεται στα
ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και στα ερευνητικά ινστιτούτα δεν
είναι αξιοποιήσιµα από τα ΕΠΙ και τη διδασκαλία που οφείλει να
βασίζεται στην έρευνα.
Επίσης, θα δώσω ένα παράδειγµα για το τι σηµαίνουν οι παράλληλες διαδροµές εκπαίδευσης και έρευνας. Θα αναφερθώ
στις µελέτες της PISA, που είναι έγκυρες σε ό,τι αφορά τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Το βασικό πρόβληµα που δείχνουν οι µελέτες αυτές για τη χώρα µας είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα στηρίζεται σε αδρανείς γνώσεις.
Αυτό είναι αποτέλεσµα πολιτικής και ιδεολογίας. Ταυτόχρονα,
όµως, είναι και αποτέλεσµα της έλλειψης επικαιροποίησης των
γνώσεων αυτών στη βάση των ερευνών που διεξάγονται στη
χώρα µας.
Θεσµική βελτίωση για εµάς θα ήταν, πρώτον, το σχέδιο νόµου
να φτιάχνει έναν πραγµατικό ενιαίο χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας. Και δεν το κάνει.
Το δεύτερο που θα έπρεπε να κάνει είναι να αναδιαρθρώνει
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τον ερευνητικό ιστό της χώρας, έτσι ώστε να περιλαµβάνει το
σύνολο των ερευνητικών κέντρων σε έναν ενιαίο ερευνητικό
φορέα.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε έναν κατακερµατισµένο δηµόσιο
ερευνητικό ιστό, έχουµε ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας –η οποία είναι η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Παιδείας- ερευνητικά κέντρα
που είναι στο Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να είναι στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και µια σειρά από Υπουργεία που έχουν δικά τους ερευνητικά κέντρα.
Αυτό το σχέδιο νόµου φτιάχνει ένα συντονιστικό όργανο.
Ωστόσο, δεν επιχειρεί την τοµή. Δηλαδή, όλα τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα θα είναι υπό τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας. Για να µην πω ότι ενδεχοµένως θα µας χρειαζόταν και ένα υπουργείο έρευνας και τεχνολογίας, αν ήµασταν µία
χώρα µε σηµαντική θεσµική και οικονοµική επένδυση στην
έρευνα. Το σχέδιο νόµου διατηρεί αυτόν τον κατακερµατισµό.
Φτιάχνει ένα συντονιστικό όργανο, ωστόσο παραµένουν διακριτοί οι χώροι.
Τι θα ήταν, επίσης, για εµάς θεσµική βελτίωση; Θα ήταν η ενίσχυση του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η θέση της χώρας µας στη δηµιουργία της κοινωνίας
της γνώσης του 21ου αιώνα. Αυτός ο στόχος, της συµµετοχής της
χώρας µας στην κοινωνία της γνώσης του 21ου αιώνα, είναι πρωτίστως υπόθεση δηµόσιων πολιτικών. Απαιτούνται µεγάλες δηµόσιες επενδύσεις, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες του βασικού κοινωνικού αγαθού της γνώσης, που παράγεται µέσα από
την έρευνα και διαχέεται βασικά µέσα από την εκπαίδευση.
Δεν είναι θέµα δηµόσιων πολιτικών η εκπαίδευση στο πλαίσιο
ενός εθνικού κράτους, όπως είναι η Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά
κράτη; Γιατί να µην είναι θέµα δηµόσιων πολιτικών η έρευνα, η
οποία είναι τροφοδότης της γνώσης; Ποια είναι η θέση του ιδιωτικού τοµέα σε αυτό το σύστηµα του δηµόσιου ερευνητικού
ιστού;
Ξέρετε ότι στη Δηµοκρατική Αριστερά δεν δαιµονοποιούµε τον
ρόλο του ιδιωτικού τοµέα. Στη ΔΗΜΑΡ πιστεύουµε ότι η µετουσίωση της γνώσης, που παράγεται µέσα από την έρευνα, σε πολύτιµο αγαθό κοινωνικά και οικονοµικά απαιτεί την ενεργό συµµετοχή των δυνάµεων της παραγωγής, αρκεί οι δυνάµεις αυτές
να είναι σε θέση να διαχειριστούν τα ερευνητικά αποτελέσµατα
σε ένα περιβάλλον που είναι αντικειµενικά αρκετά πιο σύνθετο
από αυτό του ερευνητικού εργαστηρίου.
Πολλές φορές ενοχοποιείται το δηµόσιο ερευνητικό ινστιτούτο
ή κέντρο για τη µη σύνδεσή του µε τις δυνάµεις της παραγωγής.
Η αλήθεια είναι ότι έχουµε µία δοµική αδυναµία στην ελληνική
κοινωνία, η οποία σχετίζεται µε έναν χαµηλό βαθµό αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήµατος µε τον
παραγωγικό τοµέα. Αυτό, όµως, δεν λύνεται µε το να κάνουµε
τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεις.
Αυτά είναι δηµόσια ερευνητικά κέντρα, που οφείλουν να κάνουν
συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, πρωτόκολλα συνεργασίας,
προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Ο ένας, λοιπόν, ρόλος είναι συµπληρωµατικός του άλλου και
δεν τείνει να τον υποκαταστήσει. Δεν θέλουµε υποκατάσταση
του ρόλου του δηµόσιου τοµέα από τον ιδιωτικό τοµέα.
Είµαστε, λοιπόν, υπέρ των πρωτοκόλλων συνεργασίας κατά
τρόπο που να διασφαλίζεται το αµοιβαίο όφελος ανάµεσα στο
ερευνητικό κέντρο-ινστιτούτο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Αντί αυτών –είπα τρία, τέσσερα βασικά πράγµατα που κατά
την άποψή µας θα βελτίωναν θεσµικά το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας της έρευνας- το σχέδιο νόµου που φέρνει σήµερα η
Κυβέρνηση στη Βουλή αποδοµεί το ερευνητικό σύστηµα, δηµιουργώντας νέα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ειδικού σκοπού
και συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα, διάφορες ΜΚΟ και εταιρείες που δεν θα έχουν υποχρεωτικά ως κύριο σκοπό την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα.
Ενώ, λοιπόν, έχουµε ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα που
υπάγονται στη ΓΓΕΤ και αξιολογούνται µέσα από πολύ αυστηρές
διαδικασίες αξιολόγησης και µέχρι τώρα έχουν πετύχει πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα στον τοµέα αυτόν, ταυτόχρονα δηµιουρ-
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γείται ένα παράλληλο σύστηµα ερευνητικών φορέων -δεν είναι
αποκλειστικά ερευνητικοί- οι οποίοι προβλέπεται να εντάσσονται
στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Οργανισµών µε απόφαση του
γενικού γραµµατέα.
Οι φορείς αυτοί προβλέπεται ότι θα µπορούν να διενεργούν
έρευνα µε δηµόσια χρηµατοδότηση, χωρίς τις αναγκαίες διαδικασίες αξιολόγησης, στις οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται
τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Οι κυβερνητικές πολιτικές από το 1974 και εξής υποβάθµισαν
κατά την άποψή µας, την τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας,
δηµιουργώντας σε κάθε αστικό κέντρο πανεπιστήµιο και σε κάθε
κωµόπολη ένα ΤΕΙ. Διαµόρφωσαν έτσι έναν πανεπιστηµιακό χάρτη µοναδικό στον κόσµο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό που
έχουµε στην Ελλάδα.
Αντί των πανεπιστηµιακών campus, µε βιβλιοθήκες και εργαστήρια, στεγάσατε σε πολυκατοικίες και µαγαζιά πανεπιστηµιακά
τµήµατα και τεχνολογικά ιδρύµατα. Αυτήν την κατάσταση δεν
µπορείτε σήµερα να τη συµµαζέψετε, ακριβώς γιατί όλη η λογική
της διαµόρφωσης του χάρτη της πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι πελατειακή.
Τι θέλετε να κάνετε τώρα µε την έρευνα; Να κάνετε το ίδιο;
Δηλαδή, έτσι όπως σπείρατε σε όλη την ελληνική επικράτεια κι
ένα πανεπιστηµιακό τµήµα ή ένα τεχνολογικό ίδρυµα, θα κάνετε
το ίδιο και µε τα ερευνητικά κέντρα; Θα βάλετε δίπλα στο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» τη Θεολογική Ακαδηµία του Βόλου ή το ερευνητικό
κέντρο «ΜUHAMMAD ALI»; Σε ποια λογική υπακούει αυτή η επιλογή;
Ένα δεύτερο, κατά την άποψή µας, ατόπηµα αυτού του σχεδίου νόµου είναι ότι συνδέει άρρηκτα την έρευνα µε την καινοτοµία. Με αυτήν τη σύνδεση υποτιµά τόσο τη βασική έρευνα
γενικά, όσο και την έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήµες.
Η καινοτοµία είναι µερικές φορές η απόληξη µίας ερευνητικής
δραστηριότητας και γίνεται η βάση για την παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και µεθόδων και από τον δηµόσιο και από τον
ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, η καινοτοµία δεν είναι γραµµικά συνδεδεµένη µε την έρευνα. Οι έρευνες δεν καταλήγουν πάντοτε σε
καινοτοµίες.
Κατά συνέπεια, δεν µπορείτε να βλέπετε την έρευνα -βασική
και εφαρµοσµένη- µόνο µέσα από το πρίσµα της καινοτοµίας. Η
καινοτοµία είναι ένας κλάδος, η σύνδεση αυτή. Τι θέλουµε; Θέλουµε καλή ποιοτική έρευνα. Θέλουµε έρευνα η οποία να αξιολογείται στη βάση της ποιότητάς της. Θέλουµε καλή, ποιοτική
βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, που παράγει νέα γνώση, η
οποία διαχέεται στην κοινωνία µέσω της εκπαίδευσης και αξιοποιείται κατά περίπτωση από τις δυνάµεις της παραγωγής. Αυτό
το είδος της έρευνας θέλουµε και δεν είναι αυτή που φωτογραφίζεται στο σχέδιο νόµου.
Εξάλλου, σύγχρονες µελέτες έχουν δείξει τη σύνδεση που
υπάρχει ανάµεσα στις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήµες.
Ακόµη, λοιπόν, και εάν έχουµε µία έρευνα στις ανθρωπιστικές
επιστήµες, αυτή µπορεί να είναι πολύτιµη για το σχεδιασµό πολιτικών, µεθόδων και προϊόντων από τη µεριά των θετικών επιστηµών. Δεν µπορούµε να έχουµε πάντοτε στο περιθώριο τις
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες.
Σας το είπα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικέ,
ότι αυτό το σχέδιο νόµου φωτογραφίζει αποκλειστικά την έρευνα
εκτός ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών.
Σας κάλεσα να µας δώσετε και τα στοιχεία της ΓΓΕΤ όσον
αφορά το ποσοστό χρηµατοδότησης ανάµεσα σε αυτές τις δύο
µεγάλες κατηγορίες επιστηµών. Τυχαίνει να τα ξέρω τα στοιχεία
και είναι απογοητευτικά.
Κάνετε ένα νέο σχέδιο νόµου. Ενισχύστε αυτόν τον τοµέα
στον οποίο υπολείπεται η χώρα µας, ενώ η κληρονοµιά της είναι
αντίστοιχη.
Τρίτον, θεωρούµε απαραίτητη τη διασφάλιση των οργανικών
θέσεων και του εργασιακού καθεστώτος του προσωπικού ανά
κατηγορία. Ο Υπουργός έκανε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες, όπως µας είπε, εγγυώνται τη διασφάλιση αυτού του
εργασιακού καθεστώτος. Θέλουµε να τις µελετήσουµε προσε-
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κτικά για να τοποθετηθούµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ξέχασα και µία που είναι στην επόµενη σελίδα για το υφιστάµενο προσωπικό, που είναι ακριβώς η ίδια ρύθµιση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ωραία, για το υφιστάµενο προσωπικό. Θεωρούµε απαραίτητη τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων
του προσωπικού ανά κατηγορία, δηλαδή όλες τις κατηγορίες,
και των διοικητικών υπαλλήλων κ.λπ..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όλες τις κατηγορίες.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αυτό που κάνετε είναι θετικό. Θα το µελετήσουµε και θα συµφωνήσουµε σε αυτό.
Όσον αφορά τις τροπολογίες και τα άρθρα, θα τοποθετηθούµε στην αυριανή συνεδρίαση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ούτε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Απευθυνόµενος στην κ. Φωτίου, παρέλειψα να διαβάσω κάτι.
Θα το διαβάσω τώρα, απευθυνόµενος στην κ. Ρεπούση, η οποία
ρώτησε –και πολύ σωστά- αν η διασφάλιση αυτή αφορά τους
πάντες.
Κυρία Ρεπούση, θέλω να διαβάσω τρεις σειρές από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που στείλαµε στις 3 το µεσηµέρι. «Το ήδη
υπηρετούν προσωπικό (ερευνητές, ΕΛΕ, επιστηµονικό, τεχνικό
και βοηθητικό προσωπικό και διοικητικοί υπάλληλοι) των υφιστάµενων ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τη θέση την οποία κατέχει
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Διαµάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η έρευνα είναι ένας σηµαντικός
τοµέας που έχει δυνατότητες συµβολής στην προοπτική της οικοδόµησης µιας νέας κοινωνίας, στην οποία εργασία και επιστήµη θα έχουν απαλλαγεί από τα βαριά δεσµά των καπιταλιστικών σχέσεων και θα αποσκοπούν στην εξύψωση της λαϊκής
ευηµερίας, την ικανοποίηση των σύγχρονων διευρυµένων λαϊκών
αναγκών.
Σε έναν τέτοιο προσανατολισµό η έρευνα θα είναι κοινωνική
ανάγκη και θα απελευθερώνει παραγωγικές δυνατότητες του ανθρώπου. Δεν µπορεί, όµως, ποτέ να αναπτυχθεί σε αυτήν την κατεύθυνση στο πλαίσιο της επιχειρηµατικότητας και του ανταγωνισµού που ισχύει σήµερα, γιατί είναι στην εξυπηρέτηση των
στρατηγικών συµφερόντων της αστικής τάξης.
Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής χρειάζεται την επιστήµη
και την έρευνα -και κατ’ επέκταση και τους επιστήµονες και τους
ερευνητές- για να ανοίγει δρόµους κυρίως στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Επειδή το κίνητρο της καπιταλιστικής οικονοµίας είναι το κέρδος, δυστυχώς η επιστήµη -το έργο, η διδασκαλία, η παραγωγή
νέας γνώσης από τους επιστήµονες και ερευνητές- αν και έχει
ως έναν βαθµό αντικειµενικό προοδευτικό στοιχείο, τελικά υποτάσσεται στα κελεύσµατα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων
και του ανταγωνισµού. Αυτό δεν είναι δαιµονοποίηση, αλλά η
πραγµατικότητα. Γι’ αυτό έχει φέρει σε δεινή κατάσταση χρόνια
τώρα σειρά ερευνητικών κέντρων µε εργαλείο τη λειψή χρηµατοδότηση.
Αυτό εντείνεται στο σηµερινό νοµοσχέδιο, ωθώντας τους
ερευνητές στην αναζήτηση χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να δένονται µε επιχειρηµατικούς οµίλους, περιορίζοντας το φάσµα
της έρευνας µε βάση τις επιδιώξεις των ερευνητών και εξαρτώντας τα ίδια τα αποτελέσµατα της ερευνητικής δουλειάς τους από
το αν αποκοµίζει ή όχι οφέλη για τους ιδιώτες- χορηγούς, µε
δραµατικές συνέπειες και ως προς την ίδια την ποιότητα της παραγόµενης έρευνας.
Εξάλλου η στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» έχει την εξειδίκευσή
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της και στον τοµέα της έρευνας, γεγονός που συνδέει πιο άµεσα
την ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων µε τα µονοπώλια και τις στοχεύσεις τους.
Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συγχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, κατευθύνουν απόλυτα την έρευνα βαθύτερα προς την ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία, υποβαθµίζοντας
εκείνο το κοµµάτι της βασικής έρευνας που δεν είναι αποδοτικό
για το κεφάλαιο.
Τελικά, χρηµατοδοτούνται ερευνητικές διαδικασίες ανάλογα
µε το κατά πόσο είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµα τα αποτελέσµατά τους, δηλαδή κατά πόσο κατοχυρώνονται τα ερευνητικά
αποτελέσµατα µε πατέντες και εµπορικά σήµατα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των µονοπωλίων και την ανάγκη διευρυµένης
αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Γι’ αυτό η απάντηση στο ερώτηµα: «Έρευνα από ποιον και για ποιον;» είναι θεµελιακής σηµασίας για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Φυσικά, έρευνα και ανάπτυξη συνδέονται. Όµως, το ερώτηµα
είναι το εξής: Έρευνα και ανάπτυξη για τα µονοπώλια και την
εξουσία τους, όπως προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση και τα κόµµατα που υποκλίνονται και προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ας βγάζουν επαναστατικές κορόνες ή για την
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών;
Η Κυβέρνηση µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα άλλα
αστικά κόµµατα διατυπώνουν και αναπαράγουν, µε διαφορετικό
τρόπο, το γνωστό ιδεολόγηµα ότι, για να µπορέσει η χώρα να
ανακάµψει από την κρίση, πρέπει να προσαρµοστεί στις συνθήκες του παγκόσµιου ανταγωνισµού και να κινητοποιήσει -όπως
λέγεται και στην αιτιολογική έκθεση- το ανθρώπινο κεφάλαιο, το
γνωστικό κεφάλαιο και τη δηµιουργικότητα.
Σε αυτήν τη βάση η έρευνα αναδεικνύεται ως σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης για την αντιµετώπιση του κρατικού χρέους και
την καταπολέµηση της ανεργίας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο σπρώχνει τους
ερευνητικούς φορείς, µε εργαλείο την αποδέσµευση από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, να αναζητούν µε ίδια µέσα οικονοµικούς
πόρους, εξωθώντας τους έτσι στην ανάπτυξη συµπράξεων µε
επιχειρηµατικούς φορείς, ενώ µε άλλη ρύθµιση απελευθερώνεται πλήρως η οικονοµική δραστηριότητα των ερευνητικών φορέων που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτό εσείς το
ονοµάζεται ευελιξία!
Ταυτόχρονα, αναδιοργανώνονται δοµές και υπηρεσίες του
κράτους, µε επίκεντρο τη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας, για να εξυπηρετηθεί µεγαλύτερη συµµετοχή δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, θα ενισχύσει τις αρνητικές εξελίξεις
που βιώνουν οι εργαζόµενοι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή σε χειρότερο προσανατολισµό, αφού ανοίγει ο δρόµος για νέες συγχωνεύσεις, καταργήσεις ερευνητικών κέντρων, εργαστηρίων και
ινστιτούτων, για την αλλαγή του καθεστώτος των ερευνητικών
κέντρων που είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου.
Για όλα αυτά θα αρκεί ένα προεδρικό διάταγµα και υπουργικές
αποφάσεις, καθορίζοντας σηµαντικά ζητήµατα. Και ζητάτε να
σας εξουσιοδοτήσουµε µε λευκή επιταγή, προωθώντας ταυτόχρονα και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σας πληροφορούµε
ότι εµείς δεν θα το κάνουµε.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων, ενώ
συνολικά η ροή της χρηµατοδότησης συνδέεται µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, δηλαδή µε την αποτελεσµατικότερη
προώθηση των κατευθύνσεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. Αυτό θα είναι το κριτήριο, δηλαδή η εξυπηρέτηση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, υπονοµεύοντας
κάθε δυνατότητα φιλολαϊκής ανάπτυξης. Γι’ αυτό η κατάσταση
που βιώνουν σήµερα οι εργαζόµενοι ερευνητές χαρακτηρίζεται
από εργασιακή ανασφάλεια. Είναι το αποτέλεσµα της στρατηγικής επιλογής σας.
Μπορεί να δείχνετε ότι ανησυχείτε για τη φυγή επιστηµόνων
στο εξωτερικό, την ώρα που η πολιτικές σας επιλογές αυτό ενι-
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σχύουν και οξύνουν τα προβλήµατα στον νέο επιστήµονα, αφού
η συνέχεια στο ερευνητικό έργο εξαρτάται απόλυτα από το αν
θα βρει κάποια σύµβαση στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράµµατος για να πληρώνεται, όταν το ίδιο το αντικείµενο της έρευνάς του καθορίζεται στη βάση των σχεδιασµών και των προτεραιοτήτων των φορέων -κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρήσεις- που προκηρύσσουν τα διάφορα ερευνητικά προγράµµατα,
όταν ακόµα η θητεία στο εξωτερικό θεωρείται απαραίτητο προσόν για όποιον σκέφτεται την ακαδηµαϊκή προοπτική και όταν,
σε τελική ανάλυση, η κινητικότητα είναι η αιχµή της ευρωενωσιακής στρατηγικής για το ερευνητικό δυναµικό και οι συνέπειές της
ισχύουν ως έναν βαθµό, ανεξάρτητα, αν θέλετε, και από τη φάση
στην οποία βρίσκεται η κάθε καπιταλιστική οικονοµία.
Είναι, λοιπόν, κοροϊδία και πρόκληση να εµφανίζονται διάφοροι και να λένε ότι αγωνιούν για το φαινόµενο της φυγής των
νέων επιστηµόνων, αλλά και των προβληµάτων που υπάρχουν.
Με το νοµοσχέδιο, βεβαίως, επιχειρείτε ορισµένες βασικές παρεµβάσεις σε ό,τι αφορά κυρίως την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Η ουσία
είναι η ενίσχυση της εµπορευµατοποίησης της έρευνας και η πιο
στενή σύνδεση µε τις επιχειρήσεις. Η έµφαση που δίνετε σε
αυτήν τη διάσταση αφορά βεβαίως την αγωνία και της αστικής
τάξης να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες µεταφοράς των αποτελεσµάτων της παραγόµενης ακαδηµαϊκής έρευνας στην αγορά
για να έχει κερδοφορία. Ο στόχος είναι σαφής: να λειτουργούν
ερευνητικοί φορείς µε όρους επιχειρηµατικής µονάδας.
Με λιτό και ουσιαστικό τρόπο το διατυπώνει ο Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ στο δελτίο Τύπου που έδωσε στις 20 Νοέµβρη,
που καταθέτουµε στα Πρακτικά, όπου λέει -διαβάζω κατά λέξητα εξής: «Ο προφανής στόχος του νοµοσχεδίου είναι η µετατροπή εν πολλοίς των ερευνητικών φορέων σε αυτοχρηµατοδοτούµενους οργανισµούς, που, προκειµένου να εξασφαλίζουν τα
προς το ζην, θα είναι αναγκασµένοι να εκποιούν τα ερευνητικά
τους αποτελέσµατα, τις υποδοµές τους, αλλά και την ακίνητη και
κινητή περιουσία τους.».
Τα ίδια εκφράζουν µε ανακοινώσεις και ψηφίσµατα και η
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και ο Σύλλογος Ερευνητών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» και αυτό είναι θετικό.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς επί της αρχής όχι µόνο καταψηφίζουµε, αλλά ζητούµε
και την απόσυρσή του και ξεκαθαρίζουµε ότι ζητούµε απόσυρση
όχι γιατί συµφωνούµε µε την υπάρχουσα κακή κατάσταση που
οδηγεί στη σηµερινή χειρότερη ούτε γιατί θα έρθει η επόµενη
κυβέρνηση-σωτήρας, που συµφωνεί και αποδέχεται το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και το
«HORIZON 2020», που µόνο τα συµφέροντα των µονοπωλίων
εξυπηρετεί.
Για εµάς η παραγωγή νέας γνώσης είναι κοινωνικό προϊόν και
σαν τέτοιο ανήκει σε όλους. Ζητούµε την απόσυρση, για να κερδηθεί χρόνος στην οργάνωση του αγώνα τόσο για το καθηµερινό
όσο και για την προοπτική, που θα δίνει οριστική λύση υπέρ του
λαού, διεκδικώντας τη γενναία χρηµατοδότηση της έρευνας από
τον κρατικό προϋπολογισµό, ώστε να καλύπτονται µε επάρκεια
όλοι οι τοµείς της και να συµµετέχει σε αυτήν το σύνολο των
ανώτατων ιδρυµάτων και του διδακτικού τους προσωπικού.
Για το κόµµα µας είναι όρος η απαγκίστρωση της έρευνας από
τους νόµους της ατοµικής ιδιοκτησίας -πατέντες, εµπορικά σήµατα κ.ά.,- ώστε να γίνει δυνατή η ελεύθερη, πλατιά διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, η κατάργηση της δυνατότητας να δηµιουργούνται
εταιρείες εµπορικής εκµετάλλευσης ερευνητικών προϊόντων από
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή από µέλη του επιστηµονικού
τους προσωπικού.
Για εµάς είναι κρίσιµο σήµερα να ενωθούν δυνάµεις, ριζοσπάστες ερευνητές και πανεπιστηµιακοί εργαζόµενοι στα ερευνητικά
κέντρα της χώρας, να συναντηθούν µε το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνηµα για το χτίσιµο µιας λαϊκής συµµαχίας µε τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ριζοσπαστική διανόηση πρέπει να συµβάλει στη σύνδεση
της επιστηµονικής έρευνας µε τις ανάγκες των καιρών, για έναν
άλλο δρόµο ανάπτυξης, φιλολαϊκό, µε επίκεντρο τις ανάγκες των
παραγωγών του πλούτου και όχι των µονοπωλίων.
Το κόµµα µας, µέσα από τις επεξεργασίες του, έχει αναδείξει
τις πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης µίας άλλης εξουσίας,
της λαϊκής εξουσίας, µε µετατροπή των βασικών και συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής της ιδιοκτησίας του µεγάλου κεφαλαίου σε κοινωνική ιδιοκτησία. Ο επιστηµονικά οργανωµένος
σχεδιασµός και ο εργατικός έλεγχος είναι ο µόνος δρόµος της
φιλολαϊκής ανάπτυξης βάσει των εγχώριων δυνατοτήτων.
Η έρευνα στον δρόµο ανάπτυξης για τον οποίο παλεύει το
ΚΚΕ, είτε διεξάγεται στα πανεπιστήµια είτε στα ερευνητικά κέντρα και σε συνεργασία µε τους κλαδικούς κρατικούς φορείς,
µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην επιστηµονική πρόβλεψη
και στον σχεδιασµό για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
Έτσι, µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της παραγωγής και
στην αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας για τις
ανάγκες της βιοµηχανίας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της λαϊκής οικογένειας µε -παραγωγή φθηνού ρεύµατος και
θέρµανσης-, στη βελτίωση της υγείας του λαού -µε φθηνά φάρµακα και νέες θεραπείες-, στη µελέτη και αντιµετώπιση κοινωνικών φαινοµένων και προβληµάτων, στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής και των όρων διαβίωσης του εργαζόµενου λαού, µε µέριµνα για το περιβάλλον, όπως και σε άλλα για µία σειρά από
κλάδους.
Όλα αυτά προτείνονται στο πλαίσιο µίας σχεδιοποιηµένης οικονοµίας, µε τα µέσα, τις υποδοµές και τους πόρους στα χέρια
του λαού και την οργάνωση της παραγωγής συνολικά, καθώς και
της έρευνας στραµµένης στην κατεύθυνση της ικανοποίησης
των λαϊκών αναγκών. Τότε θα είναι και ριζικά διαφορετική η ζωή
και τα πράγµατα για τους εργαζόµενους στην ερευνητική παραγωγή. Τότε η σταθερή εργασία θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
συνέχιση του ερευνητικού έργου. Θα ήταν επιτακτική ανάγκη, η
οποία θα ικανοποιούνταν µε τη συγκέντρωση των προσπαθειών
και του δυναµικού για την ολόπλευρη ενίσχυση της πρωτοπόρου
ερευνητικής δραστηριότητας, ώστε µε ταχείς ρυθµούς να ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο του λαού.
Εµείς ακούσαµε και συναντήσαµε αρκετούς εργαζόµενους
στον χώρο της έρευνας. Τους καλούµε να απελευθερώσουν τις
δυνατότητες της ερευνητικής δουλειάς. Καλούµε ιδιαίτερα τους
νέους ερευνητές και τις νέες ερευνήτριες να συναντηθούν µε το
ταξικό εργατικό κίνηµα και να συνδράµουν στην αναγκαιότητα
της λαϊκής συµµαχίας, διεκδικώντας κατάργηση όλων των µορφών εµπορευµατοποίησης της έρευνας, µε µαζικές προκηρύξεις
νέων θέσεων ερευνητών µόνιµης, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, µε κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας,
µε µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.
Επίσης, πρέπει όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες να ασφαλίζονται
και να αµείβονται επαρκώς, σταθερά και αποκλειστικά από κρατικούς πόρους για όσο διάστηµα εκπονούν τη διατριβή τους,
ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες βασικές ανάγκες. Πρέπει να
υπάρχει γενναία αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την έρευνα,
µε χρηµατοδότηση των ερευνητικών ιδρυµάτων για την κάλυψη
όλων των αναγκών της λειτουργίας τους.
Δίνοντας, λοιπόν, προοπτική σ’ αυτόν τον καθηµερινό αγώνα,
όσο ανασυγκροτείται και επανακάµπτει το µαζικό κίνηµα και στον
χώρο των ερευνητών και όσο συνδέεται η οικονοµία µε την πολιτική, τόσο δυναµώνει η προοπτική για την αλλαγή τάξης στην
εξουσία για να υπάρχει λαϊκή ευηµερία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Γιοβανόπουλος, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα περνά έναν
διαρκή οικονοµικό χειµώνα. Δεν είναι, όµως, η απόγνωση, η κατάθλιψη και η γενικευµένη απελπισία που έχει κατακλύσει αυτόν
τον τόπο.
Πολύ περισσότερο είναι ο φόβος που έχει σπαρεί στον πλη-
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θυσµό και δεν µπορεί να κοιτάξει το µέλλον του µε καµµία ασφάλεια. Είναι αυτή η λεπίδα του φόβου που πηγαίνει από την ασφάλεια της ζωής του µέχρι χθες, στην απόλυτη ανασφάλεια του να
δηµιουργήσει οικογένεια, του να διατηρήσει τη θέση εργασίας
του, του να µπορέσει να επιχειρήσει και να δηµιουργήσει µια νέα
παραγωγική µονάδα. Είναι η µετάβαση από τη βεβαιότητα µιας
ήσυχης ζωής, που όλοι ζούσαµε µέχρι πρότινος, στην αβεβαιότητα του τι θα µας ξηµερώσει αύριο.
Πώς έφτασαν, λοιπόν, οι Έλληνες να ζουν έτσι; Πώς έφτασαν
οι Έλληνες να είναι µελαγχολικοί, να µην πιστεύουν στον εαυτό
τους, να µην ξέρουν τι τους ξηµερώνει;
Ήταν οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν εκείνα τα χρόνια της ευµάρειας. Ήταν εκείνες οι πολιτικές των δύο συγκυβερνώντων
κοµµάτων που έφτασαν τα πράγµατα µέχρι εδώ και ακόµα δεν
έχουν εννοήσει ότι πρέπει να αλλάξουν ρότα. Κυρίως ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν µπόρεσαν να ξεφύγουν από την απληστία
του χρήµατος, από τη διαφθορά. Ήταν εκείνοι οι άνθρωποι, προφανώς φίλοι του Ζοζέ Σόκρατες, εκείνου του Πρωθυπουργού της
Πορτογαλίας, που ήδη έγκλειστος το 2011 υπηρέτησε ως πρωθυπουργός και έφερε την τρόικα στη χώρα του. Είναι κάποιοι πολιτικοί του φίλοι εδώ µέσα.
Κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι έρχεται η ώρα να δουν την
αλήθεια κατάµατα και να πουν όσα πρέπει να πουν και να αποκαλύψουν. Με ψέµατα δεν µπορεί να προχωρήσει αυτός ο τόπος
και η ανάπτυξη δεν µπορεί να καταφτάσει ποτέ, ειδικά αν ακούς
και τον ΣΥΡΙΖΑ µε αυτές τις νεοαριστερές ελπίδες που προσπαθεί να µοιράσει και που δυστυχώς δεν έχουν αντίκρισµα.
Δεν µας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούµε, πού θα βρει τα χρήµατα για
να κάνει την κοινωνική πολιτική. Δεν µας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα
τόσο κρίσιµο νοµοσχέδιο σαν και αυτό, ποια είναι η θέση του
απέναντι στην πρόκληση που λέγεται «έρευνα και τεχνολογία»
και αν πρέπει κάποια στιγµή όντως να δηµιουργηθεί –επιτέλουςένα σχέδιο, για να ξέρουµε πώς προχωράει αυτή η χώρα.
Εµείς φταίγαµε που εµπιστευθήκαµε µε τυφλό τρόπο τις ηγεσίες µας. Αδιαφορήσαµε για πολλά χρόνια. Ψηφίσαµε άκριτα. Σε
αυτό το παγκόσµιο τσίρκο εξουσίας κάποιοι πολιτικοί παίξανε
τον ρόλο του παλιάτσου και αντί να ακροβατήσουν έως θυσίας
γι’ αυτήν τη χώρα, δέχθηκαν να υπηρετούν ευλύγιστα οποιαδήποτε ξένη εντολή.
Όµως ηγεσία δεν είναι αυτό το πράγµα. Ηγεσία είναι να µπορείς να πείθεις ή να εµπνέεις τους πολλούς να ακολουθήσουν
προς ένα κοινό όραµα.
Πείτε µου ποιοι ηγέτες ήταν αυτοί που έδωσαν όραµα και έπεισαν πραγµατικά έναν λαό, ο οποίος ήταν κοιµισµένος, αποχαυνωµένος στα διακοποδάνεια και στην ευµάρεια;
Σήµερα ακούγονται διάφορες λύσεις, κυρίως θόρυβος, για το
πώς θα επιτευχθεί η επόµενη ηµέρα. Ακούµε ας πούµε ότι ο τουρισµός θα είναι ο µεγάλος πυλώνας µε τα είκοσι εκατοµµύρια
επισκέπτες. Ναι! Μιλούσα µε έναν φίλο µου µηχανικό προχθές
και µου έλεγε ότι τα είκοσι εκατοµµύρια επισκέπτες άφησαν περίπου είκοσι εκατοµµύρια βοθρολύµατα πίσω τους και κάποιοι
εδώ αυτόχθονες, ιθαγενείς τα περιµάζευαν αντί πινακίου φακής.
Αυτός είναι ο τουρισµός που θέλουµε στη χώρα;
Ο τουρισµός µεταλλάχθηκε από ποιοτικός σε ποσοτικός. Να
γίνουµε όλοι βαστάζοι, να µας πετάνε αύριο το µάρκο ή το ευρώ,
αν τυχόν δεχθούµε καµµιά βίαιη έξοδο από αυτό το νόµισµα! Δεν
µπορούµε να γυρίσουµε ξανά στον ποιοτικό τουρισµό, εκεί που
ανήκει αυτή η χώρα και σε αυτό που µπορεί να προσφέρει στον
παγκόσµιο πολιτισµό, αν δεν το αποφασίσει µια πολιτική εξουσία.
Δέχθηκα πρόσφατα και µια εξαιρετική ανάλυση. Δοθέντος ότι
υπάρχει αυτό το νοµοσχέδιο της έρευνας και τεχνολογίας, νοµίζω ότι θα πρέπει όλοι να ξανασκεφτούµε σοβαρά. Στις πάνω
αίθουσες συζητείται ένας προϋπολογισµός. Ένας προϋπολογισµός ακόµη µιας βίαιης επίθεσης στη µεσαία τάξη. Δεν εννοείτε
να καταλάβετε ότι τα πράγµατα αλλάζουν. Πρέπει να πείσετε, αν
θέλετε συναίνεση, κάποιοι.
Ήρθε ο κύριος Υπουργός. Θα πω ένα άλλο παράδειγµα. Και
απευθύνοµαι στον δάσκαλο του δικαίου.
Το νοµοσχέδιο της δικαιοσύνης είναι η µεγαλύτερη ντροπή για
τη χώρα, κύριε Υπουργέ!
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ποιο νοµοσχέδιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το νοµοσχέδιο για τη
δικαιοσύνη.
Και µιλάω για τις δικονοµικές παρεµβάσεις µε τις οποίες καταργείται ο µάρτυρας από την πολιτική δίκη και επιστρέφουµε
σε µία έγγραφη διαδικασία, κατά την οποία δεν θα υπάρχει η αντεξέταση της προφορικότητας, δεν θα υπάρχει πια η µυστικότητα σαν συνθήκη και ο αµυνόµενος στον οποίο επιβλήθηκε
κατάσχεση και πλειστηριασµός δεν θα µπορεί να έχει πλέον τρία
δικονοµικά στάδια αντίδρασης, αλλά µόνο ένα. Τι είναι αυτά τα
πράγµατα; Είναι µνηµονιακή υποχρέωση αυτό; Τι πάτε να κάνετε
στον κόσµο; Σας καλώ σαν δάσκαλο του δικαίου να τοποθετηθείτε! Βλέπω και τον κ. Παυλόπουλο! Τι πάτε να φέρετε στον
κόσµο;
Για τις δικονοµικές αλλαγές που θέλετε να κάνετε απεργεί
όλος ο δικηγορικός κόσµος. Νοµίζω ότι θα πρέπει να βρούµε µε
αξιοσύνη, όλοι µαζί, είναι ευκαιρία να βρούµε εκείνους τους πυλώνες που θα οδηγήσουν πράγµατι στην ανάπτυξη της χώρας.
Προηγουµένως νοµίζω ότι κάγχασε η κ. Φωτίου µε ένα επιχείρηµά µου και γι’ αυτό θα ήθελα να απευθύνω ένα ρητορικό ερώτηµα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, δεν κάγχασα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησα µε τον κ. Νίκο
Λυγερό, έναν γεωστρατηγιστή που ασχολείται µε την ΑΟΖ, και
διάβασα στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη
Journal, στην Gazette, ότι στις 13 Νοεµβρίου 2014 ανακηρύχθηκαν τα είκοσι οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ και µάλιστα πέρασαν
µε επίσηµο τρόπο από τις ευρωπαϊκές επιτροπές.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ανακηρύχθηκαν είκοσι οικόπεδα, το άθροισµα του εµβαδού
των οποίων είναι µεγαλύτερο από το εµβαδόν της Ελλάδας, συν
την Κρήτη, συν τα νησιά, συν τη Ρόδο, συν την Κέρκυρα. Πρόκειται για µία ΑΟΖ, για µία αποκλειστική οικονοµική ζώνη, η οποία
θα φέρει περίπου µόνο στη Μεγαλόνησο της Κρήτης εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το ρητορικό ερώτηµα ήταν αν συµµετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εν δυνάµει νέος εξουσιαστής αυτού του τόπου,
στις διαπραγµατεύσεις. Το αντιλαµβάνεστε; Χαίροµαι που είναι
εδώ ο Παναγιώτης Κουρουµπλής, γιατί ξέρω ότι γνωρίζει το αντικείµενο.
Κάποιος άλλος από τον ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει να µάθει, να αντιληφθεί και να µας πει γράµµατα και αριθµούς; Αυτό είναι το διακύβευµα; Το αν θα είναι η ΓΓΕΤ αύριο ο αυτοκράτορας της έρευνας; Δεν θα δώσει λόγο; Δεν µπορούµε να του πάρουµε το κεφάλι; Ξέρετε, οι Αµερικάνοι λένε: «Όταν θέλεις να µη βρεθεί µία
απόφαση, ανάθεσέ τη σε µία επιτροπή.». Ας πάρει, λοιπόν, την
ευθύνη η ΓΓΕΤ και, αν δεν τα πάει καλά, τότε να δούµε πού θα
δώσει λόγο.
Όµως, πράγµατι η ΑΟΖ είναι µια ευκαιρία. Θα ασχοληθώ σήµερα µε το αν το έκανε η Κυβέρνηση Σαµαρά; Ο τόπος είναι
αυτός για τον οποίο θα πρέπει να νοιαστούµε. Η ΑΟΖ προχωράει
και πρέπει να δούµε πώς συνδέεται µε την έρευνα και την τεχνολογία. Πρέπει να δούµε πώς συνδέεται µε την καινοτοµία και την
αριστεία. Πρέπει να δούµε πώς θα κρατήσουµε πίσω τα παιδιά
του braindrain. Και υπάρχει τρόπος πια, γιατί δηµιουργούνται µεταπτυχιακά στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην
Κρήτη, στα Χανιά. Πρέπει να κρατήσουµε τα παιδιά µας εδώ! Η
έρευνα και η τεχνολογία είναι συνδεδεµένη µε αυτό το προικισµένο κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας. Διότι ακούστε: Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε βαθιά καθοδική πορεία εδώ και
πολλά χρόνια. Αυτή η καθοδική πορεία µε τις αποφάσεις σας δυστυχώς το µόνο που µπορεί να πετύχει είναι να αναστείλει λίγο
τον ρυθµό καθόδου. Χρειαζόµαστε εκείνη την καµπή, εκείνη τη
στροφή, για να πάρουµε τα πάνω µας και για να εξοικονοµήσουµε χρήµατα για τη µεσαία τάξη.
Αυτή λοιπόν η καµπή, αυτή η στροφή, για να γυρίσει επιτέλους
το κλίµα και οι πραγµατικοί αριθµοί -και όχι αυτοί οι πλασµατικοί,
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τους οποίους εµφανίζουν κάποιες επιτροπές σας- µπορεί να γίνει
µόνο από την αποκλειστική οικονοµική ζώνη, εφόσον και αυτή
βέβαια θα γίνει µε έναν έντιµο τρόπο και µε ένα οριστικά µεγάλο
σχέδιο. Δεν µε ενοχλεί το αν θα είναι και κάποιες εταιρείες, γιατί
βεβαίως δεν µπορεί να το κάνει το ελληνικό δηµόσιο. Όµως, το
όφελος θα είναι εκεί. Και φροντίστε το µακρύ χέρι του ΤΑΙΠΕΔ
να µείνει πάντα µακριά από την αποκλειστική οικονοµική ζώνη
της ελλάδας.
Θα πρέπει να δούµε ως παράδειγµα το µοντέλο της Κύπρου,
όπου µέχρι και κατασκευασµένα νησιά θεωρούνται οι πλατφόρµες, και εκεί µπορεί να υπάρχει και αστυνόµευση. Εκεί, λοιπόν,
πραγµατικά µπορούµε να δούµε το µοντέλο του πώς περπάτησαν οι αδερφοί Κύπριοι, να το εφαρµόσουµε και να προχωρήσουµε µπροστά. Όµως, ακούω διάφορες φωνές. Ήρθε ένα
νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν το ξέρετε, κύριε συνάδελφε, ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε το µοντέλο της Νορβηγίας για την ΑΟΖ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, µη διακόπτετε. Γιατί διακόπτετε; Ζητήσατε τον
λόγο;
Κύριε Γιοβανόπουλε, παρακαλώ, συνεχίστε. Ας µην ξεκινήσουµε τώρα µε µία αντιδικία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε,
αλλά θα πρέπει να πω µία λέξη. Οι άνθρωποι, όπως λέει ο Παναγιώτης Κονδύλης, φορούν παρωπίδες όχι από άγνοια, αλλά
επειδή προσφέρουν ασφαλή προορισµό. Έτσι, κύριοι συνάδελφοι; Ασφαλή προορισµό οι παρωπίδες!
Έλεγα, λοιπόν, ότι ήρθε ένα νοµοσχέδιο. Συµµετείχαµε στην
επιτροπή. Οµόφωνα όλοι οι πρυτάνεις της χώρας λένε ναι στο
νοµοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καχύποπτος και λέει όχι. Και κάποιες
άλλες φωνές ακούω να λένε όχι. Και εγώ, ναι, είµαι καχύποπτος.
Οµόφωνα όλοι οι πρόεδροι των ΤΕΙ της χώρας λένε ναι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κάτι δεν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πού το είδες αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να φέρουν τις αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει λόγος να διακόπτετε; Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Κυρία Φωτίου!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Φωτίου,
σας παρακαλώ! Να τελειώσει ο συνάδελφος. Μετά µας λέτε, άµα
θέλετε να µιλήσετε επί προσωπικού ή οτιδήποτε άλλο να πείτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι θέµα πληροφόρησης. Ήµουν παρών σε όλη τη διαδικασία της επιτροπής. Αν µου
πείτε ένα ερευνητικό κέντρο που είπε όχι, ονοµατίστε το.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κανένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά βέβαια…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σε ακούνε στα θεωρεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, ακούστε. Νοµίζω εγώ γίνοµαι ο φασίστας, ο εχθρός, αλλά η αλήθεια –ξέρετεδεν έχει κανένα χρώµα. Η αλήθεια είναι αλήθεια από µόνη της.
Τι να την κάνω εγώ τώρα;
Λέγαµε, λοιπόν, ότι χρειάστηκε να επισκεφτώ, για να δω και
εγώ προσωπικά τι συµβαίνει επί τόπου, τέσσερα ερευνητικά κέντρα στη χώρα. Και στα τέσσερα ερευνητικά κέντρα ήταν θετικότατο το νοµοσχέδιο, µε τις ατέλειές του, µε τα προβλήµατα του,
µε τις δυσκαµψίες του, µε τις δεκάδες τροπολογίες που έρχονται
ακόµα και τώρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οι διορισµένες διοικήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πάρα πολύ. Για ποιον λόγο διακόπτετε, κύριε Κουρουµπλή; Για
ποιον λόγο διακόπτετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χρήσιµος
είναι και ο διάλογος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ υποστηρίζω πάντως, κύριε συνάδελφε, και ειδικά τώρα που είµαι στους Ανεξάρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές, αυτό που έλεγε ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ: «Για να κάνεις εχθρούς, δεν χρειάζεται να κηρύξεις κανέναν πόλεµο. Αρκεί να πεις ανοιχτά αυτό που σκέφτεσαι». Και λέω ανοιχτά αυτό που σκέφτοµαι, κύριε συνάδελφε.
Η έρευνα, λοιπόν, δαιµονοποιήθηκε κάποια στιγµή, γιατί –λέειθα συνδεθεί µε το κέρδος. Ναι, επισκέφθηκα ερευνητικό κέντρο
-δεν έχει και νόηµα να το ονοµατίσω- όπου µου εξήγησαν ότι από
τον ελληνικό προϋπολογισµό παίρνει ένα εκατοµµύριο και φέρνει
στη χώρα προγράµµατα είκοσι πέντε εκατοµµύρια ευρώ. Εκεί τι
λέτε; Εκεί ποια είναι η πρωτοβουλία τους; Γιατί δεν την επαινείτε;
Αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία θα ήθελαν να απεγκλωβιστούν
κιόλας, αλλά µένουν εδώ και προσπαθούν και αγωνίζονται. Και
σε αυτούς τους ανθρώπους εµείς τώρα θα πρέπει να τους
πούµε: «Όχι, θα κάνετε έρευνα για την έρευνα. Θα κάνετε δουλειά για τη δουλειά. Να κάθεστε, να πληρώνεστε και να µας βγάλετε ένα µοντέλο, το οποίο δεν θα το κάνουµε τίποτα. Δεν θα το
πουλήσουµε σε εταιρείες. Δεν θα το πουλήσουµε στο εξωτερικό.
Δεν θα το κάνουµε τίποτα.». Αυτό είναι η παιδεία; Η παιδεία πρέπει να έχει και αποτέλεσµα. Πρέπει να φτάσουµε στους ερευνητές, να είµαστε υγιείς, σοβαροί και έντιµοι απέναντί τους.
Το νοµοσχέδιο έχει προβλήµατα. Μπορώ να σας τα πω ένα
προς ένα, για να µη µένουµε µόνο στο ότι το νοµοσχέδιο φέρνει
καλά -επιτρέψτε µου- και να δούµε και πώς πήγε και η διαβούλευση, για να δούµε και τι είπαν και στις επιτροπές, κύριε Υπουργέ.
Οι διευθυντές πρέπει να µείνουν πενταετούς θητείας, όπως
ίσχυε µέχρι τώρα. Αυτή είναι η άποψή µας.
Ένα δεύτερο, στο άρθρο 16 παράγραφος 8 η τελευταία πρόταση πρέπει να διαγραφεί. Δηλαδή, έρχεται το ΕΣΕΤ και συστήνει υποψηφίους. Μάλιστα. Μετά το ΕΣΕΤ θα ορίζει και την επιτροπή, η οποία θα είναι επιτροπή επιλογής; Για όνοµα του Θεού!
Δεν είπαµε τέτοια πράγµατα στη διαβούλευση.
Αυτά πρέπει να τα λύσετε, εάν θέλετε να πάρετε τη θετική µας
ψήφο. Έχουµε κάθε καλή διάθεση να το συζητήσουµε, γιατί το
νοµοσχέδιο, ναι, υπηρετεί.
Συζητούσα µε έναν Βουλευτή -που είναι και παρών- και λέγαµε
ότι όλο το παιχνίδι είναι στη διακυβέρνηση της έρευνας. Ξέρουµε
ότι υπάρχουν συµφέροντα από πίσω. Και τώρα λυµαίνονται συµφέροντα την έρευνα και αύριο θα τη λυµαίνονται. Και µπορεί να
είναι και πίσω από τις κουρτίνες αυτού του νοµοσχεδίου, πιθανότατα. Και εάν πάµε στο «ναι» και το υπερψηφίσουµε, κάποιοι
θα ωφεληθούν. Αν πάµε στο «όχι», πάλι κάποιοι θα ωφεληθούν.
Η ζυγαριά θα κριθεί στο να δούµε πόσοι από τους µέσους πολίτες, από την εκπαιδευτική κοινότητα, από τα σπουδαγµένα µας
παιδιά θα βρουν µία οδό για να µείνουν στη χώρα, να εργαστούν,
για να προσφέρουν αυτήν την εφευρετικότητά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μάλιστα, να µην ξεχάσετε και τη δέσµευσή σας ότι σε έξι
µήνες θα φέρετε και το εθνικό σχέδιο, µέσα από το οποίο θα λειτουργήσουν όλα αυτά –εάν είναι ο καµβάς αυτός- και περιµένουµε το εθνικό σας σχέδιο.
Συνεχίζω. Στις τροπολογίες, τις οποίες θα αναπτύξουµε αύριο,
φέρατε µια νοµοτεχνική βελτίωση. Διαβάζω στην παράγραφο 6:
«Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται: «Τα µέλη του ΕΣΕΤ ορίζονται µε την ακόλουθη διαδικασία:
Ο Υπουργός, µετά από πρόταση της ΓΓΕΤ, διορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο κ.λπ.». Αυτά συµφωνήσαµε στην επιτροπή; Έτσι διαβουλευτήκαµε; Δεν νοµίζω ότι µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
Ήρθαµε µε κάθε ειλικρίνεια και συζητήσαµε για πράγµατα σοβαρά, καταλήξαµε κάπου και έρχεστε τώρα µε νοµοτεχνική βελτίωση; Σας παρακαλώ, αν κάνω λάθος, διορθώστε µε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έχετε δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να διακόψω,
κύριε Πρόεδρε, για να το ακούσω φωναχτά αυτό από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Προτιθέµεθα να την αποσύρουµε. Έχετε δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν συνεχίζω επ’ αυτού, λοιπόν.
Πάµε παρακάτω. Κατέθεσα και δύο τροπολογίες, οι οποίες νοµίζω ότι είναι πολύ χρήσιµες. Και επιτρέψτε µου τον χρόνο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συντοµεύω.
Η µία αφορά τις πρόσθετες αµοιβές. Όταν έρχονται χρήµατα
στα ερευνητικά κέντρα τα οποία δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά κατάφεραν αυτά τα κέντρα µε οποιονδήποτε
τρόπο να αποκτήσουν αυτές τις πρόσθετες αµοιβές -θέλετε από
εξωτερικά προγράµµατα, θέλετε από εταιρείες, θέλετε από δωρεές, θέλετε από χορηγίες-, τότε να µπορούν µε αυτά τα χρήµατα να εξυπηρετήσουν και όλο το διοικητικό τους προσωπικό
και το τεχνικό τους προσωπικό, γιατί ανήκει και σε αυτούς µερίδιο στο τελικό αποτέλεσµα. Όλοι βοηθάνε για να βγει ένα τελικό
αποτέλεσµα σε ένα πραγµατικά προικισµένο τέλος µιας έρευνας.
Όλοι πρέπει να τιµηθούν και όλοι πρέπει να αµειφθούν. Σας παρακαλώ, να δείτε αυτήν την τροπολογία µε πάρα πολύ σοβαρό
τρόπο. Πάντα µιλάω για τους πόρους στους ερευνητικούς και τεχνικούς συλλογικούς φορείς που είναι εκτός προϋπολογισµού.
Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, δείτε λίγο τη Χάρτα του Ερευνητή. Έχει ήδη υπογραφεί από έντεκα οργανισµούς, πανεπιστήµια και ερευνητικά
κέντρα. Αποτελεί κριτήριο χρηµατοδότησης -όχι υποχρεωτικής
συµµόρφωσης- στο πλαίσιο του «HORIZON 2020». Δείτε το, σας
παρακαλώ πολύ, γιατί η ευρωπαϊκή σύσταση περιλαµβάνει τον
νοµικό επανακαθορισµό του ορισµού του ερευνητή και προσφέρει τη δυνατότητα εξέλιξης, κινητικότητας και αµοιβών σε επιστηµονικό προσωπικό µε τη συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα,
χωρίς όµως να έχει τον τίτλο του εκλεγµένου ερευνητή βαθµίδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, να πω ότι µας ενδιαφέρει πάρα πολύ η τροπολογία
µε την οποία θα µπει φραγµός και συγκεκριµένη ελληνική χροιά
και φωνή σε σχολεία της Θράκης. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε
ό,τι αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, ότι το µάθηµα της Πληροφορικής θα περάσει ως εξεταστέο µάθηµα ή και µε τη Χηµεία,
γιατί πραγµατικά αξίζει τον κόπο. Όµως και εδώ έχετε ακόµη µια
δουλειά να κάνετε. Πρέπει τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να αποκτήσουν βάσιµη παιδεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αργώ, κύριε Πρόεδρε. Είχα τόσες διακοπές και, όπως καταλαβαίνετε, ο ειρµός
µου έχει χαθεί.
όλα τα Ελληνόπουλα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σε
ό,τι αφορά την Πληροφορική. Λοιπόν, δεν θα είναι µόνο εξεταστέο µάθηµα. Φροντίστε η Πληροφορική να περάσει µέσα και
στα µαθήµατα γενικής κατεύθυνσης, ώστε τα παιδιά να έχουν
µια άρτια εκπαίδευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο όλοι µαζί µπορούµε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα είναι σε κρίση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας επιδείξουµε όλοι ένα γενναίο πνεύµα τώρα,
για να αντιληφθούµε ότι χρειαζόµαστε µια εθνική οµάδα, ειδικά
απέναντι στους ξένους που έρχονται να φέρουν ρυθµίσεις ταπεινωτικές για τη χώρα. Εµείς τουλάχιστον είµαστε και έτοιµοι
και παρόντες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν µας είπατε
ποια θέση παίρνετε επί της αρχής για το νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαστε υπέρ του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώσαµε µε
τους ειδικούς αγορητές και τους εισηγητές και εισερχόµεθα
στον κατάλογο των αγορητών επί τη αρχής.
Τον λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής της
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Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω «ναι» επί της αρχής, θεωρώντας ότι το νοµοσχέδιο αυτό βελτιώνει τα πράγµατα. Και
αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κάποιος.
Άκουσα τις αιτιάσεις. Τις άκουσα και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στην οποία δεν ανήκω, αλλά επειδή αφορά πανεπιστηµιακά θέµατα, µε ενδιέφερε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Να επιδιώκει κανείς το τέλειο είναι σωστό σαν σκοπός ζωής.
Αλλά µην ξεχνάµε ότι κάθε νόµος, και ιδιαίτερα στη σηµερινή
εποχή, είναι ένα δηµιούργηµα το οποίο δεν µπορεί να επιτύχει
εκείνο που καθένας θεωρεί ως ιδανικό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιο ιδεώδες είναι εκείνο το οποίο θα επιλέξουµε ανάµεσα
στα περισσότερα που καθένας µας επιδιώκει;
Είναι αλήθεια ότι το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο βελτιώνει πράγµατα. Είναι αλήθεια ότι θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερο σε
ορισµένα σηµεία που αφορούν κάπως γραφειοκρατικά ζητήµατα.
Αλλά µην ξεχνάτε, επίσης, ότι ορισµένες διαδικασίες επιβάλλονται γιατί, όπως ξέρετε, πολλά πράγµατα γίνονται εν ονόµατι της
διαφάνειας. Και αυτή είναι µια αρχή που πρέπει να την υπηρετήσουµε σήµερα µε όποιο κόστος.
Άρα βελτιώνονται ρυθµίσεις οι οποίες υπάρχουν και εισάγονται θεσµοί που δεν υπήρχαν και που είναι αναγκαίοι. Κατά τούτο,
λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό συνιστά µια σαφή βελτίωση σε
σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση.
Υπήρξε ανταπόκριση του Υπουργείου κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, την οποία δεν
µπορεί να αµφισβητήσει κανείς, έτσι ώστε να λέµε ότι ο διάλογος
αυτός δεν υπήρξε εποικοδοµητικός. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους
οποίους θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο αυτό πρέπει να ψηφισθεί επί
της αρχής.
Από εκεί και πέρα θα κάνω µόνο µερικές παρατηρήσεις που
είναι γενικότερες και αφορούν το ζήτηµα της έρευνας. Κύριε
Υπουργέ, κι εσείς και το επιτελείο σας, βρισκόσαστε στο Υπουργείο Παιδείας σε µία δύσκολη εποχή. Πλην όµως, η εµπειρία που
έχει κανείς -ιδίως και από τα πανεπιστηµιακά πράγµατα- δίνει,
ίσως, την ευκαιρία παρά τη δυσκολία των καιρών, την έλλειψη
µέσων και υποδοµών, χωρίς πρόσθετες ρυθµίσεις -ή όπου χρειαστεί, να δούµε αυτές τις ρυθµίσεις στο µέλλον, άλλωστε οι
εξουσιοδοτικές διατάξεις οι οποίες έχετε σας βοηθούν- παρέχουν αυτήν την ευχέρεια να δούµε λίγο περισσότερο κι από
κοντά το θέµα της έρευνας στον χώρο των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Είναι µια έρευνα η οποία µπορεί και πρέπει να
γίνει καλύτερη από ό,τι είναι σήµερα. Διότι αυτή η έρευνα δεν
απαιτεί πάντοτε χρήµατα και υποδοµές. Απαιτεί ανοιχτά µυαλά.
Έχοντας γυρίσει ξανά στο πανεπιστήµιο, διαπιστώνω ότι σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς η ποιότητα των φοιτητών είναι
πολύ καλύτερη από προηγούµενα χρόνια. Μέσα σε αυτήν την
κρίση που µαστίζει την ελληνική κοινωνία, οι ίδιοι οι φοιτητές, οι
ίδιοι οι σπουδαστές, είναι εκείνοι οι οποίοι αντιλαµβάνονται τι σηµαίνει να οξύνει κανείς το µυαλό για να αντιµετωπίσει αυτόν τον
εφιάλτη ο οποίος µας περιβάλλει.
Αυτήν τη δυνατότητα έρευνας που έχει το πανεπιστήµιο πρέπει να την αξιοποιήσουµε. Είναι δυνάµεις που πρέπει να αξιοποιήσουµε, ιδίως στον χώρο των θεωρητικών επιστηµών. Στον χώρο
των θετικών επιστηµών η εργαστηριακή δουλειά παρέχει στα πανεπιστήµια τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα, ενώ στις θεωρητικές επιστήµες δεν υπάρχει το ίδιο. Εκεί χρειάζεται περισσότερο
άνοιγµα. .
Ήδη στον τοµέα της Νοµικής Σχολής και ιδίως στον τοµέα δηµοσίου δικαίου, ξεκινήσαµε µία ερευνητική συνεργασία µε τη
Βουλή. Αυτό µπορεί να γίνει και µε πολλούς άλλους χώρους στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Και ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα
οι φοιτητές όχι να αποτελέσουν αντικείµενο εκµετάλλευσης,
αλλά ακριβώς να µπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνατότητες
τους και να µπουν πολύ γρηγορότερα στον επαγγελµατικό στίβο
µε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
Ρίξτε µία µατιά περισσότερο σε αυτήν την έρευνα η οποία µπορεί και πρέπει να γίνει µέσα στο πανεπιστήµιο, από το ίδιο το πανεπιστήµιο. Αρκεί να του ανοίξουµε τους ορίζοντές του.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι βε-
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βαίως υπήρξαν αρκετές τροπολογίες, που οι περισσότερες από
αυτές ήρθαν γιατί είναι αντικείµενο των συζητήσεων οι οποίες
έγιναν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Πώς το εννοούµε το νοµοσχέδιο; Έχει αλλάξει σηµαντικά σηµεία, ακριβώς
λόγω της συζήτησης που έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Πώς θα γίνει διαφορετικά αν δεν έλθουν αυτές οι τροπολογίες;
Κι εγώ κατηγορώ ευθέως την πρακτική τροπολογιών που έρχονται σε άσχετα νοµοσχέδια και επιπλέον δεν δίνουν –επαναλαµβάνω- την παραµικρή δυνατότητα προετοιµασίας από την
πλευρά των Βουλευτών. Εδώ, όµως, οι περισσότερες τροπολογίες είναι προϊόν συζήτησης και κυρίως προϊόν προσαρµογής
στις αγορεύσεις και στα θεσµικά, καλώς νοούµενα, αιτήµατα των
συναδέλφων.
Αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγµα, το οποίο έρχεται να
προσαρµοσθεί σε αυτήν την παρατήρηση που έκανα προηγουµένως για την έρευνα στα πανεπιστήµια. Πολύ σωστά, κύριε
Υπουργέ -σας το είχαµε επισηµάνει πολλοί, σας το είχα επισηµάνει κι εγώ- φέρνετε τη ρύθµιση εκείνη που αλλάζει το ν.4009/
2011 και συγκεκριµένα το άρθρο 22, αν δεν κάνω λάθος.
Κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος έλεγε ότι όταν κανείς εκλέγεται
σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα σε οποιαδήποτε βαθµίδα και
διορίζεται για πρώτη φορά -κι όχι σε εσωτερική εξέλιξη- θα πρέπει επί τρία χρόνια να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν µπορούσε δηλαδή να είναι µερικής απασχόλησης.
Ένας σηµαντικός επιστήµονας, παραδείγµατος χάριν, ο οποίος
εκλέγεται κατευθείαν στην πρώτη βαθµίδα στο πανεπιστήµιο και
ο οποίος είναι ήδη καταξιωµένος κοινωνικά, πρέπει να εγκαταλείψει τα πάντα και να έλθει τρία χρόνια µόνο στο πανεπιστήµιο.
Επειδή οι καιροί είναι χαλεποί και επειδή οι µισθοί των καθηγητών, των µελών ΔΕΠ στο πανεπιστήµιο, είναι πλέον τόσο µικροί, ώστε να µην µπορούν να ανταποκριθούν, γι’ αυτό λέτε
µέχρι το 2016, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας το λέω, κύριε Υπουργέ ούτε καν µέχρι το 2016. Αυτό
είναι ένα κίνητρο που θα ίσχυε ακόµα και αν είχαµε καλούς καιρούς. Είναι κίνητρο αυτό για να προσελκύσεις πετυχηµένους ανθρώπους από την κοινωνία για να έλθουν στο πανεπιστήµιο,
ανεξάρτητα από το πώς είναι οι καιροί. Πρέπει να δηµιουργήσουµε κίνητρα, γιατί σιγά-σιγά δεν βρίσκουν κίνητρα οι άνθρωποι
που είναι πετυχηµένοι στην επαγγελµατική τους ζωή για να έλθουν στο πανεπιστήµιο και να κουβαλήσουν την εµπειρία που
έχουν αποκτήσει στην πράξη. Η επιστήµη σήµερα δεν είναι µόνο
θεωρία. Σωστά το φέρνετε αυτό, λοιπόν, και το επικροτούµε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και κυρίως από το εξωτερικό δεν
έρχονται.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και όχι µόνο.
Θα κάνω επιπλέον µια παρατήρηση µόνο. Ρίξτε µια µατιά στην
αντίστοιχη παρατήρηση που σας κάνει η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής, στο άρθρο 21 παράγραφος 7. Έχετε µία εξουσιοδότηση εκεί. Μιλάτε για τα πολύ σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα τα οποία προϋποθέτουν φοίτηση, αποφοίτηση, πτυχίο. Και
έρχεστε και λέτε εκεί πως οτιδήποτε σχετίζεται µε τον προσδιορισµό των προσόντων για την εισαγωγή, τον τρόπο αποφοίτησης, αλλά και όλο το πρόγραµµα, θα γίνεται µε απλή υπουργική
απόφαση.
Ορθά, κατά την εκτίµησή µου, επισηµαίνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι εδώ δεν πρόκειται, κατά το άρθρο 43 παράγραφος 2 εδάφιο β’ του συντάγµατος, για ειδικότερο τεχνικό
ή λεπτοµερειακό θέµα ή θέµα το οποίο σχετίζεται µε τοπικά ζητήµατα. Εδώ έχουµε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα.
Θεωρώ ότι για δύο λόγους πρέπει να το κάνετε µε διάταγµα µια απλή αναδιατύπωση- ένα διάταγµα µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας. Γιατί δεν είναι –όπως σας είπα και πάλι- ειδικότερο
τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα. Είναι ένα θέµα το οποίο µόνο µε
προεδρικό διάταγµα µπορεί να ρυθµιστεί.
Και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. To προεδρικό διάταγµα είναι
σαφές ότι περνά από επεξεργασία από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Η επεξεργασία του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι
ένα πολύ σηµαντικό «φίλτρο» το οποίο σας προϊδεάζει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Για ποιο θέµα λέτε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στο άρθρο 21 παράγραφος 7, αυτό που σας λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής,
η υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα τα σχετικά µε τη φοίτηση, την αποφοίτηση και την εισαγωγή
στα επαγγελµατικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Εκεί έχετε βάλει ότι όλα αυτά ρυθµίζονται µε απλή υπουργική
απόφαση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αύριο το πρωί θα το αλλάξουµε απαιτώντας προεδρικό διάταγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι καλύτερα έτσι, γιατί η επεξεργασία που
θα γίνεται, σας απαλλάσσει και από την οποιαδήποτε αγωνία
σχετικά µε τα θέµατα συνταγµατικότητας. Αυτή είναι η µόνη παρατήρηση που ήθελα να κάνω.
Ευχαριστώ πολύ και συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Toν λόγο έχει ο
κ. Πετράκος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, φέρνετε προς ψήφιση ένα σχέδιο
νόµου που προωθεί την ιδιωτικοποίηση του ερευνητικού συστήµατος της χώρας, την εµπορευµατοποίησή του και την αποδόµηση της ακαδηµαϊκότητάς του.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η έρευνα αποτελεί
ένα από τα κυριότερα εργαλεία ανάπτυξης και προόδου µιας
χώρας. Η έρευνα -και κυρίως η βασική πρώτα απ’ όλα έρευναείναι αυτή που προωθεί την ανάπτυξη της οποιασδήποτε καινοτοµίας και µπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µας.
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας είναι ο µεγάλος αριθµός των επιστηµόνων της και τα υψηλού επιπέδου δηµόσια πανεπιστήµια. Δυστυχώς, όµως, χιλιάδες νέοι επιστήµονες προσφέρουν σήµερα στο εξωτερικό τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις
που απέκτησαν στη χώρα µας. Προσφέρουν στο εξωτερικό τις
γνώσεις που πήραν από το ελληνικό δηµόσιο σχολείο και πανεπιστήµιο, παρ’ ότι εσείς συνεχώς µειώνετε τις δαπάνες για την
παιδεία και για την έρευνα. Το απαράδεκτο και αναιµικό 0,5% του
ΑΕΠ που υπήρχε το 2012 για την έρευνα το µειώνετε ακόµα περισσότερο, ενώ ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά
το 2% και ο στόχος για το 2020 είναι να πάει στο 3%.
Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες ερευνητές και επιστήµονες, επειδή
ακριβώς έχουν ισχυρές βάσεις από το ελληνικό δηµόσιο σχολείο
και πανεπιστήµιο, είναι πρωτοπόροι σε πάρα πολλούς τοµείς.
Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στις 8 και 9 Νοέµβρη, στο συνέδριο της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας στο οποίο από άρθρο του έγκριτου επιστηµονικού περιοδικού «NATURE» προκύπτει ότι ο αριθµός των αρίστων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων για την Ελλάδα είναι από
τους υψηλότερους παγκοσµίως.
Την ίδια στιγµή, σε έρευνα του εξίσου έγκριτου επιστηµονικού
περιοδικού «SCIENTIST» βλέπουµε ότι η Ελλάδα ενώ έχει τον
ίδιο περίπου αριθµό ερευνητών ανά εκατοµµύριο πληθυσµού µε
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Δανία και µεγαλύτερο από τη
Γερµανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, πληρώνει µόνο
το 1/6 του ποσού ως ποσοστό του ΑΕΠ για την έρευνα σε σχέση
µε τις χώρες αυτές.
Τα στοιχεία αυτά που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και όλα αυτά, δίχως να συνυπολογίσουµε τους χιλιάδες Έλληνες επιστήµονες αποφοίτους ελληνικών σχολείων και πανεπιστηµίων που εργάζονται σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, ενδυναµώνοντας τους αντί-
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στοιχους δείκτες άλλων χωρών και όχι της Ελλάδας. Αυτά για
την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση µε το έργο που παράγεται στα επιστηµονικά µας ιδρύµατα που τόσο συκοφατούνται από τα φίλα προσκείµενα στην Κυβέρνηση µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Μια κυβέρνηση, λοιπόν, που θέλει να λέγεται σοβαρή και να
λέει ότι θέλει να βγάλει τη χώρα από την κρίση, θα έπρεπε να αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για την παιδεία και την έρευνα.
Εσείς κάνετε το ακριβώς αντίθετο και πάνω από όλα υποβαθµίζετε την έρευνα ως βασικό δηµόσιο αγαθό.
Γι’ αυτό, το νοµοσχέδιο είναι απαράδεκτο και το καταψηφίζουµε και ζητάµε να αποσυρθεί. Τα λέει αυτά µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ; Καταθέτω στα Πρακτικά τι λέει ο πρώην Πρόεδρος του ΕΣΕΤ, ο κ.
Σταµάτιος Κριµιζής:
« κατά τη δική µας γνώµη, το προτεινόµενο νοµοσχέδιο µαζί
µε άλλους ερευνητές, πρέπει να αναθεωρηθεί σηµαντικά µε
βάση του άξονες που εισηγηθήκαµε » -άρα αυτά που είπαν δεν
υπάρχουν πουθενά- « και έχουν αγνοηθεί, ώστε να προωθηθεί
ουσιαστικά η έρευνα και η καινοτοµία στην Ελλάδα σε µια κρίσιµη καµπή».
Μία άλλη ερευνήτρια γράφει επίσης ότι «αντί να ακούσει το
Υπουργείο αυτούς που δούλεψαν για αυτό, έφερε ένα νοµοσχέδιο που αφαιρεί από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και συνεπώς
τη µέριµνα του Νοµοθετικού Σώµατος της Ελλάδας τον κρίσιµο
για την ανασύνταξη της χώρας µας τοµέα της έρευνας, υποβαθµίζει τον ΕΣΕΤ κ.λπ.».
Επίσης, άλλος ερευνητής αναφέρει ότι «παλιά είχαµε εκλογές
και οι κυβερνητικοί νόµιζαν ότι θα πάρουν ψήφους φυτεύοντας
σε κάθε ραχούλα ένα τµήµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τώρα η νυν Κυβέρνηση
σπέρνει ερευνητικά κέντρα. Είναι και αυτό µία µεταρρύθµιση».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτήν τη µεταρρύθµιση προωθείτε και δεν τα λέµε µόνο εµείς.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, υποβαθµίζει τη βασική έρευνα και λέτε
ότι προωθεί την καινοτοµία. Όµως, η καινοτοµία δεν µπορεί να
είναι η βασική λογική του νόµου για την έρευνα. Είναι χρήσιµη,
αλλά είναι αποτέλεσµα της βασικής έρευνας. Εξάλλου, όπως
έχει τονιστεί, «η βασική έρευνα είναι η εφαρµοσµένη που παλεύει
να εφαρµοστεί». Χωρίς βασική έρευνα δεν µπορεί να υπάρξει
ούτε εφαρµοσµένη ούτε καινοτοµία.
Πολλά ερευνητικά έργα, τα οποία αρχικά φαίνονταν ότι δεν
έχουν καµµία σηµασία, στη συνέχεια δηµιούργησαν τεχνολογική
επανάσταση, όπως είναι για παράδειγµα οι ακτίνες λέιζερ. Είναι
χαρακτηριστικό επίσης ότι η Ιαπωνία πριν από δώδεκα χρόνια
παράτησε τη βασική έρευνα για χάρη της καινοτοµίας. Διαπίστωσε ότι είναι λάθος της και αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στη
χρηµατοδότηση και προώθηση της βασικής έρευνας. Εσείς,
όµως, δεν βγάζετε συµπεράσµατα από τα λάθη των άλλων χωρών.
Επίσης, προωθείτε τη δηµιουργία µιας νέας µεγάλης αγοράς
–λέτε- ερευνητικών υπηρεσιών στις δεκατρείς περιφέρειες, που
θα χρηµατοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια και τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Προβλέπετε τη δηµιουργία νεών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων ειδικού σκοπού και συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα,
αλλά και ΜΚΟ ή εταιρειών που θα µπορούν να εγγράφονται στο
µητρώο ερευνητικών οργανισµών µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και να λειτουργούν µόνο µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στόχο φυσικά το κέρδος και όχι
βέβαια το δηµόσιο συµφέρον.
Χρηµατοδοτείτε µάλιστα και φορείς του εξωτερικού. Άκουσον,
άκουσον! Δηλαδή, χωρίς κεντρικό σχεδιασµό, χωρίς καµµία µελέτη σκοπιµότητας ή βιωσιµότητας και στη συνέχεια χωρίς αξιολόγηση και αποτίµηση του έργου τους, οι φορείς αυτοί θα
διεξάγουν έρευνα δι’ ίδιον όφελος µε τα χρήµατα του ΣΕΣ 20142020, σε αντίθεση βέβαια µε τον υπάρχοντα δηµόσιο ερευνητικό
ιστό της χώρας, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, που εποπτεύονται από
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και κατά καιρούς αξιολογούνται από διεθνείς επιτροπές.
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Επιπλέον, το νοµοσχέδιο δεν συνδέει τα ΑΕΙ µε τα ερευνητικά
κέντρα. Δεν κατονοµάζει ερευνητικά κέντρα, όπως είπε και η εισηγήτριά µας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ξαφνικό κλείσιµο. Εκχωρεί δηµόσιο χρήµα για να γίνουν ιδιωτικά ερευνητικά
κέντρα. Επιπλέον, οι υπάρχοντες ερευνητές αγνοούνται και δεν
αναφέρονται ως δηµόσιοι λειτουργοί.
Κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, αυτό που χρειάζεται
σήµερα είναι να ενισχυθεί το δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο. Να
ενισχυθεί η έρευνα µε προγράµµατα και χρηµατοδότηση στα ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. Να δοθούν υποτροφίες και οικονοµική ενίσχυση στους µεταπτυχιακούς φοιτητές
και υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες για να µην φεύγουν και άλλοι σπουδαίοι επιστήµονες από τη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκεφτείτε µόνο το αποτέλεσµα
που θα είχαµε αν οι Έλληνες ερευνητές ανταγωνίζονταν τους
ερευνητές των άλλων χωρών µε ίσους όρους. Όλα αυτά βέβαια
ούτε µπορεί, ούτε θέλει να τα κάνει η συγκυβέρνηση. Αυτά µπορεί να τα εγγυηθεί µόνο µία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η έρευνα
και ο ακαδηµαϊκός χώρος είναι δοµές πολύπλοκες και ιδιαίτερα
ευαίσθητες. Είναι δύσκολο να χτιστούν. Είναι εύκολο όµως να
γκρεµιστούν. Αυτό µπορεί να προκαλέσει το νοµοσχέδιό σας. Γι’
αυτό σας ζητάµε να το αποσύρετε. Θα φέρει τη χώρα µας πολλά
χρόνια πίσω, όπως σας έχουν ήδη προειδοποιήσει και πρυτάνεις
και καθηγητές και ερευνητές.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι πρόκειται για ένα εξαιρετικό νοµοθέτηµα, για το οποίο θα µιλήσω
στο δεύτερο µέρος της τοποθέτησής µου αλλά και στην αυριανή
συνεδρίαση.
Ωστόσο, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα θλιβερό γεγονός που απασχολεί τις τελευταίες εβδοµάδες την κοινωνία της
Κρήτης. Μιλάω για την αναγόρευση του Γερµανού καθηγητή κ.
Ρίχτερ ως επίτιµου καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι
χρέος µας και χρέος σας, κύριε Υπουργέ, ως αρµόδιος Υπουργός να πράξετε τα δέοντα σε όποιον προσβάλλει την ιστορία
µας, αποδεχόµενος την παραχάραξη και παραποίησή της, την
τιµή όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα µας, αλλά κυρίως σε
όσους καταπατούν νόµους και κανόνες λειτουργίας των πανεπιστηµίων.
Ο καθηγητής κ. Ρίχτερ είναι ένας αρκετά γνωστός ιστορικός,
ο οποίος έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε την ελληνική και κυπριακή ιστορία. Ο κ. Ρίχτερ µε το επίµαχο βιβλίο του «Επιχείρηση
Ερµής: η κατάκτηση της νήσου Κρήτης τον Μάιο του 1941» προχωρεί µε επαγγελµατισµό, θα µπορούσε να πει κάποιος, αλλά όχι
πάντοτε µε επιτυχία, σε µια αναθεώρηση της ιστορίας του τόπου
µε τους κατακτητές της.
Πρώτον, η αµφισβήτηση της στρατηγικής συµµαχίας της κατάκτησης της Κρήτης έρχεται σε αντίθεση µε κάποιες, αλλά σίγουρα όχι µε όλες τις επιστηµονικές απόψεις επί του θέµατος.
Το δεύτερο επίπεδο του αναθεωρητισµού και το πλέον προκλητικό για κάθε Έλληνα, πόσω µάλλον για κάθε Κρητικό, είναι
η διαφαινόµενη σχετικοποίηση των εγκληµάτων πολέµου που
διέπραξαν τα στρατεύµατα του Γ’ Ράιχ. Η λογική του συγγραφέα
είναι ότι το ανηλεές και πέραν του δικαίου πολέµου κινούµενου
κρητικού αντάρτικου εξώθησε τους εισβολείς σε αποκτήνωση.
Οι εισβολείς ήταν στην πλειοψηφία τους επίλεκτες µονάδες διαπνεόµενες από έναν ιδεαλισµό.
Είναι τόσο απαράδεκτη η σύνδεση της κτηνωδίας του επιτιθέµενου και του κατακτητή µε την οργή του αµυνόµενου, που ο
ιστορικός εδώ χάνει τη συµπάθεια κάθε στοιχειωδώς αντικειµενικού αναγνώστη, πόσω µάλλον του Έλληνα, πόσω µάλλον του
Κρητικού.
Δεν πρόκειται ούτε για αµφισβήτηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, ούτε για σκοταδισµό κάποιων στρατιωτικών και ας σταµατήσουν κάποιοι να δηµιουργούν εντυπώσεις. Ουδείς εµπόδισε
και ουδείς θα εµποδίσει στο µέλλον τον καθηγητή κ. Ρίχτερ να
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αναπτύξει τις απόψεις του. Η ανακήρυξή του όµως σε επίτιµο διδάκτορα, αυτή η εξαιρετική τιµή που συνδέει διά βίου το ίδρυµα
µε τον κατ’ εξαίρεση έτσι τιµώµενο αποτελεί κάτι εντελώς διαφορετικό.
Τέτοιες προκλητικές και άστοχες κατά τη γνώµη µου αστοχίες
βλάπτουν την ίδια τη συµφιλίωση των Ευρωπαίων και ειδικότερα
την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών µας µε τη φίλη και σύµµαχο σήµερα Γερµανία, η οποία είναι φορέας µιας πολιτισµικής
παράδοσης αξιοζήλευτης και ανθρωπιστικής, πολύ διαφορετικής
από εκείνη που πρέσβευαν οι ιππότες τότε των εισβολέων αλεξιπτωτιστών που γρήγορα µετατράπηκαν σε σφαγείς αµάχων.
Θα µιλήσω πιο συγκεκριµένα, πολύ γρήγορα και µε ονόµατα,
κύριε Υπουργέ. Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης αναγόρευσε στις 20 Νοεµβρίου, έπειτα από πρωτοβουλία και εισήγηση του επίκουρου καθηγητή κ. Ανδρέα Στεργίου, ο οποίος ήταν µαθητής του Γερµανού καθηγητή κ. Ρίχτερ
και έντονος υποστηρικτής των θέσεων του.
Επικεντρώνοµαι, κύριε Υπουργέ -που τώρα πλέον µε παρακολουθείτε, είστε στην Αίθουσα- στο διαδικαστικό κοµµάτι που σας
αφορά ως αρµόδιο Υπουργό. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης ήταν ελλιπείς και προβληµατικές, καθώς δεν υπήρξε καµµία γραπτή εισήγηση, όπως
προβλέπει ο νόµος.
Ταυτόχρονα, ο εισηγητής απέκρυψε -και τα λέω από αυτό εδώ
το Βήµα- το επίµαχο βιβλίο και την προβληµατική του επιχειρηµατολογία, καθώς και το γεγονός ότι εδώ και τρία χρόνια υπάρχουν εντονότατες διαµαρτυρίες για το περιεχόµενο του βιβλίου
αυτού το οποίο εξοµοιώνει τον αγώνα του κρητικού λαού µε τις
ναζιστικές θηριωδίες, θέµα που συνδέεται µε την εθνική προσπάθεια διεκδίκησης των πολεµικών αποζηµιώσεων για το οποίο
θέµα η ελληνική κυβέρνηση έχει απολύτως ξεκάθαρη θέση.
Επιπλέον, την ηµέρα της συνέλευσης του τµήµατος δεν δόθηκαν καν και τα δύο άλλα ονόµατα των καθηγητών που προτείνουν
προς αναγόρευση τον Γερµανό καθηγητή, κάτι δηλαδή που απαιτείται και θεωρείται αυτονόητο. Την ίδια ώρα µάλιστα σε συνέντευξή του σήµερα, 25-11-2014, ο κύριος πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κ. Ευριπίδης Στεφάνου, δηλώνει ότι γνώριζε τις
αντιδράσεις από το 2011 -παρακαλώ- καθότι ήταν παρών στην
παρουσίαση του επίµαχου βιβλίου, κατά την οποία ο επίτιµος αντιστράτηγος ΓΕΕΘΑ κ.Μανούσος Παραγιουδάκης, εκδήλωσε
τότε έντονες διαµαρτυρίες, τις οποίες δηµοσίευσε ακολούθως
στον τοπικό Τύπο.
Ο αρχικός σχεδιασµός ήταν η τελετή αναγόρευσης να λάβει
χώρα στις 19 Νοεµβρίου στο ωδείο της πόλης του Ρεθύµνου.
Ακυρώθηκε, όµως, έπειτα από έντονες αντιδράσεις και διαµαρτυρίες του κρητικού λαού. Είχαν προηγηθεί διαµαρτυρίες διαφόρων φορέων µεταξύ άλλου του εθνικού συµβουλίου διεκδίκησης
των πολεµικών αποζηµιώσεων, αλλά και των πολλών ακαδηµαϊκών όχι µόνο του οικείου τµήµατος.
Παρά, όµως, τις αντιδράσεις και παρά τα στοιχεία που είδαν
το φως της δηµοσιότητας, οι προεκτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν τελικά στην τελετή αναγόρευσης που έγινε την επόµενη
µέρα, στις 20 Νοεµβρίου, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, που τελούσε µάλιστα υπό κατάληψη µετά από συνεννόηση του κοσµήτορα της σχολής, κ. Δηµήτρη Μυλωνάκη και της Προέδρου του
Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης, κ. Αγγελικής Μαυροµούστακου.
Πολλά µέλη της ΔΕΠ του οικείου τµήµατος δεν έλαβαν καν γνώση της εν κρυπτώ διαδικασίας αναγόρευσης του αµφιλεγόµενου
καθηγητή και υπάρχουν ερωτηµατικά για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον κοσµήτορα της σχολής και την πρόεδρο του
τµήµατος στη συνεννόηση µε το συντονιστικό της κατάληψης.
Ο νόµος, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, προβλέπει τη δηµόσια πανηγυρική τελετή παρουσία των πρυτανικών αρχών και των
µελών του τµήµατος που βραβεύει τον καθηγητή. Μέχρι στιγµής
δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι συµµετείχαν σε αυτήν την κλειστή
αναγόρευση πέρα από τον εισηγητή της πρότασης αναγόρευσης
µαθητή του κ. Ρίχτερ, του επίκουρου καθηγητή, του κοσµήτορα
της σχολής και του προέδρου του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης.
Μήπως ξέρουν από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ να µας πουν κάτι περισσότερο; Το λέω αυτό διότι είµαι σίγουρος ότι ξέρουν, διότι στε-
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λέχη του ΣΥΡΙΖΑ -και το καταγγέλλω επίσηµα- κελαηδούσαν
µέσα στο πανεπιστήµιο όλες τις προηγούµενες ηµέρες, διότι
στον ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν και κάποιοι από τους παραπάνω καθηγητές που ανέφερα ονοµαστικά. Τι έχει να πει σήµερα η ηγεσία του
κόµµατός σας για αυτήν την εξευτελιστική πράξη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όπως αντιλαµβάνεστε δηµιουργούνται τα εξής ερωτηµατικά.
Πώς είναι δυνατόν το Πανεπιστήµιο Κρήτης να βρίσκεται σε κατάληψη και να πραγµατοποιούνται όλες αυτές οι διαδικασίες και
να θεωρούνται έγκυρες;
Πώς είναι δυνατόν να µην γνωρίζουµε ακόµα και σήµερα, παρά
τον ντόρο που έχει γίνει, πώς και από ποιους έγιναν αυτές οι διαδικασίες αναγόρευσης και ποιοι είναι αυτοί που διαταράσσουν
την παραδοσιακή σχέση του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την κοινωνία της Κρήτης;
Πώς είναι δυνατόν σήµερα να µην έχουν αποδοθεί ευθύνες σε
όσους διέσυραν και πιθανόν χρησιµοποίησαν το Πανεπιστήµιο
Κρήτης για προσωπικές στρατηγικές και µήπως πρέπει να εξετάσετε, κύριε Υπουργέ, τυχόν ακύρωση αυτής της αποφάσεως
µιας και είναι κάτω από σκοτεινές συνθήκες, κάτω από ένα µυστικισµό που δεν τιµά τη δηµοκρατική λειτουργία των πανεπιστηµίων µας;
Κύριε Υπουργέ, είναι πραγµατικά ντροπή να συµβαίνουν τέτοια γεγονότα στους χώρους του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι
ντροπή πανεπιστηµιακοί, δάσκαλοι να παραποιούν κανόνες, να
παραβιάζουν νοµοθεσία, να αµαυρώνουν την εικόνα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και να διαταράσσουν την παραδοσιακή σχέση
του πανεπιστηµίου µε την κοινωνία της Κρήτης.
Σας ζητώ, λοιπόν και σας παρακαλώ να διερευνήσετε όλα τα
επίσηµα, τα οποία σας κατέθεσα από το Βήµα της Βουλής, ως
Κρητικός Βουλευτής αλλά και ως ενεργός πολίτης ενός περήφανου και ταυτόχρονα ιστορικού τόπου της Κρήτης.
Είναι ζήτηµα τιµής απέναντι στους Έλληνες που θυσιάστηκαν
για την ελευθερία της πατρίδας µας και την αποκατάσταση της
ηθικής τάξης και είναι ο ελάχιστος φόρος τιµής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για το νοµοσχέδιο θα µιλήσω στην αυριανή συνεδρίαση, µιας
και τελείωσε ο χρόνος µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου
αναφέρεται ότι στις παρούσες συνθήκες πολλές οικονοµίες, ανάµεσα σε αυτές και η δική µας, ήρθαν αντιµέτωπες µε πρωτοφανείς προκλήσεις και πως η πολιτεία χρειάζεται να κινητοποιηθεί.
Ο εισηγητής, λοιπόν, του νοµοσχεδίου εδώ κοµψά αναφέρεται
στις καταστροφές που έχει υποστεί µέχρι τώρα η κοινωνία, οι εργαζόµενοι και η οικονοµία και έχει δίκιο στο ότι το τι θα γίνει είναι
ζήτηµα της πολιτείας. Για να δούµε, λοιπόν, τι προτείνει για τη
συνέχεια σε αυτό το νοµοσχέδιο για τόσο σοβαρά θέµατα.
Γράφει στην αιτιολογική ότι είναι διεθνώς γνωστό και παραδεκτό ότι για να µπορέσει µία χώρα να ανακάµψει από τη δύσκολη
οικονοµική θέση στην οποία έχει περιέλθει, πρέπει να κινητοποιήσει κύρια περιουσιακά στοιχεία της, όπως είναι το ανθρώπινο
κεφάλαιο, το γνωστικό κεφάλαιο και η δηµιουργικότητα.
Προφανώς εδώ ο εισηγητής κοµψά λέει ότι πρέπει να κινητοποιήσουµε ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, εννοώντας προφανώς, όπως πολύ σωστά είπε και η κ. Φωτίου η εισηγήτριά µας
στην αρχή, να τους κινητοποιήσουµε προς τα έξω, να αναγκάσουµε δηλαδή τους νέους επιστήµονες σε µετανάστευση, όπως
έκανε η Κυβέρνηση όλα τα χρόνια της κρίσης.
Επειδή και λίγο παρακάτω στο σκεπτικό του, το Υπουργείο
οµολογεί ότι η έλλειψη δηµόσιας χρηµατοδότησης καταστρέφει
και την έρευνα, καταλήγει για άλλη µία φορά στη λύση που
εφάρµοσε όλα τα χρόνια του µνηµονίου µε όλους τους µνηµονιακούς νόµους αυτή η Κυβέρνηση, η οποία λέγεται «παράδοση
στο ιδιωτικό κεφάλαιο, παράδοση και της έρευνας και της τεχνο-
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λογίας και των ιδρυµάτων». Ήρθε, λοιπόν και η σειρά τους.
Η πολιτεία, λοιπόν, που έχει ευθύνη τι αποφασίζει; Αποφασίζει
ότι ούτε η έρευνα ούτε η τεχνολογία είναι δηµόσια αγαθά ούτε
έχουν κάποιο κοινωνικό ρόλο, άρα µπορούν να δοθούν σε ιδιωτικό κεφάλαιο. Και µάλιστα προτείνει και τον τρόπο, ο οποίος
είναι γνωστός και made in USA πρώτα απ’ όλα. Δηλαδή τι; Δηλαδή, όπως πάλι κοµψά το διατυπώνει, αύξηση του µεγέθους
των οργανισµών µεταφοράς τεχνολογίας µέσω συγχωνεύσεων,
δηλαδή µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας που
θα ρυθµίζουν και θα ιδιοποιούνται τα επιτεύγµατα της έρευνας,
ακόµα και των δηµοσίων ιδρυµάτων.
Στην Αµερική αυτό έγινε τη δεκαετία του 1980 αργότερα και
στην Ευρώπη, όπου οι εταιρείες καθόριζαν την έρευνα και στα
δηµόσια ιδρύµατα και ιδιοποιούνταν τα αποτέλεσµα µε κατοχύρωση συνήθως διανοητικής ιδιοκτησίας, δηλαδή πατεντών ή αλλιώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ακόµα κι αν η έρευνα χρηµατοδοτούνταν από το δηµόσιο, µπορούσε το ίδρυµα ή το πανεπιστήµιο να κατοχυρώνει διανοητική ιδιοκτησία και να την πουλάει
στην αγορά. Το τι συνέβη µε αυτήν την πολιτική στον τοµέα της
βιοτεχνολογίας και του φαρµάκου, πιστεύω ότι όλοι το γνωρίζουµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Τι έγινε στην αναδυόµενες οικονοµίες και τι θα γίνει κι εδώ µε
αυτήν την πολιτική που αποτέλεσε και δόγµα στον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου; Καταστράφηκαν αγροτικές οικονοµίες
γιατί εξαρτήθηκαν από τις ελάχιστες εταιρείες που κατείχαν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τεχνολογία, που αφορούσε
φυτά, ζώα, αγροχηµικά και ούτω καθεξής. Ο κατάλογος είναι µεγάλος. Πέθαναν εκατοµµύρια άνθρωποι από µη πρόσβαση σε
φάρµακα, επειδή λίγες εταιρείες στον κόσµο είχαν την τεχνολογία, την οποία κατοχύρωσαν µε διανοητική ιδιοκτησία και απέκλεισαν όλους τους υπόλοιπους.
Γνωστή, ελπίζω και στους παριστάµενους στην Αίθουσα, η
δραµατική αντιπαράθεση µεταξύ φαρµακευτικών εταιρειών και
της Κυβέρνησης της νοτίου Αφρικής σχετικά µε τα κατοχυρωµένα µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας φάρµακα κατά του AIDS, όπου
εταιρείες φαρµάκων έκαναν ό,τι µπορούσαν για να διευρύνουν
τα πνευµατικά τους δικαιώµατα και ουσιαστικά να εµποδίζεται
έτσι η πρόσβαση εκατοµµυρίων ανθρώπων του αναπτυσσόµενου
κόσµου σε φθηνό φάρµακο.
Τι µας λέει, λοιπόν, τώρα το Υπουργείο ανάµεσα στα άλλα;
Μας λέει ότι η καινοτοµία είναι το µέλλον. Σωστό από µία άποψη.
Τι άλλο λέει; Ότι για να ανθίσει η καινοτοµία και να πάει στην
αγορά, χρειάζονται δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Εδώ,
όµως, έχουµε µία σειρά προβλήµατα. Κατ’ αρχάς έχουµε τη γνωστή που χρησιµοποιεί ο νεοφιλελευθερισµός για να περιτυλίξει
τα χειρότερα. Ανάµεσα στα χειρότερα, λοιπόν, είναι και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η πνευµατική δηλαδή ιδιοκτησία.
Ερώτηµα, για να αποφύγουµε τις παρεξηγήσεις. Πάνω σε τι,
πνευµατική ιδιοκτησία;
Θα αναφερθώ, λοιπόν -γιατί και η αιτιολογική έκθεση το γενετικό υλικό ως πετυχηµένο παράδειγµα το εισηγείται- σε κάτι που
υπαινίχθηκα πριν, µιλώντας για τις εταιρείες και τα ιδρύµατα που
ασχολούνται µε την τεχνολογία. Λέει, λοιπόν, η αιτιολογική έκθεση: «Για την ενίσχυση της αγοράς διανοητικής ιδιοκτησίας» και εδώ αναφέρει το γενετικό υλικό- «έχουν προταθεί διάφορες
µορφές συναλλαγών (παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης, πωλήσεις) και γενικά η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων
της δηµόσιας έρευνας». Επίσης, η έκθεση λέει: «Μια κύρια τάση,
η οποία θα βοηθούσε στην επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η
αύξηση του µεγέθους των οργανισµών µεταφοράς τεχνολογίας».
Και συνεχίζει: «Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή
θα έπαιζε η αξιοποίηση υπαρχόντων εργαλείων, η έρευνα επί
συµβάσει, η κατοχύρωση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και η
παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης».
Εν κατακλείδι, δηλαδή, το νοµοσχέδιο που αναφέρεται στην
ενίσχυση της αγοράς διανοητικής ιδιοκτησίας επί γενετικού υλικού προωθεί, ανάµεσα στα άλλα, την πλήρη εξάρτηση αλλά και
τη διαφθορά των ερευνητών και των ιδρυµάτων από το ιδιωτικό
κεφάλαιο, το οποίο είτε πληρώνει είτε κάνει το ίδιο έρευνα και
ακολούθως παίρνει πατέντες επί γενετικού υλικού φυτών, ζώων
κ.λπ..
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Ακόµα και δηµόσια, όµως, να είναι η έρευνα, θα ιδιωτικοποιείται, λέει η έκθεση. Ως γνωστόν, αυτό στην αγορά κυρίως της
Αµερικής, αλλά και της Βόρειας Ευρώπης είναι ένα success story
για τις εταιρείες βιοτεχνολογίας που φτιάχνουν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, αυτούς που αποδίδονται συνήθως µε
τον όρο µεταλλαγµένα. Και νοµίζω ότι καταλαβαίνουµε όλες και
όλοι τι σηµαίνει αυτό.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απ’ ό,τι βλέπουµε, επιθυµείτε να βγάλετε στο σφυρί -και το λέει σαφώς η αιτιολογική
έκθεση- και τους γενετικούς σπόρους της χώρας, δηλαδή και τη
διατροφική της ασφάλεια και κυριαρχία και να γίνουµε και µε τη
«βούλα» µια κανονική αποικία, στην οποία θα λεηλατούνται τα
πάντα, µια και η εισηγητική έκθεση µιλάει για «πατέντες» και
«συµβάσεις παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης» και για τους
γενετικούς µας πόρους.
Την ίδια στιγµή που, µετά την εµπειρία πολλών χωρών από την
πειρατεία επί των γενετικών σπόρων από τις πολυεθνικές -αυτό
που κυρίως οι εταιρείες αποκαλούν «βιοκατόπτευση»- οι χώρες
αυτές νοµοθετούν για να τους προστατέψουν, εδώ το Υπουργείο
και η Κυβέρνηση νοµοθετούν για να τους ιδιωτικοποιήσουν και
να τους βγάλουν στην αγορά ως ιδιοκτησία κάποιας εταιρείας,
όπως η Αµερική.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, παρά να σας συγχαρούµε για την απόφασή σας να ιδιωτικοποιήσετε µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο,
ακόµα και αν είναι στις αδρές γραµµές, τη φύση και τη ζωή.
Τέλος, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι αυτό που νοµοθετείτε,
προωθεί τα ολιγοπώλια και µονοπώλια επί της έρευνας και των
αποτελεσµάτων της και µε λίγα λόγια, για άλλη µια φορά λίγες
εταιρείες απαιτούν νοµοσχέδια και η πρόθυµη Κυβέρνηση τους
τα φτιάχνει.
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποσυρθεί. Σε
οποιαδήποτε µορφή του, όµως, οι γενετικοί πόροι της χώρας και
η βιοποικιλότητά της δεν µπορούν να είναι προϊόν διαπραγµάτευσης µε όρους αγοραίους και όρους ιδιοκτησίας.
Κύριοι Υπουργοί, µην ξεχνάτε ότι έχετε υπογράψει τη σύµβαση για τη βιοποικιλότητα. Καµµία κοινωνία, η οποία επιθυµεί
την επιβίωσή της, δεν µπορεί να επιτρέψει τέτοιες καταστάσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι µια ολόκληρη γενιά και άλλες ακόµη έχουν θυσιαστεί
στον βωµό των πολιτικών που εσείς επιλέξατε, ισχυριζόµενοι ότι
τις σώζετε από τα δικά σας λάθη. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι
νέοι επιστήµονες που δεν µπορούν ούτε να βρουν δουλειά ούτε
να ανταµειφθούν για την επιστηµοσύνη τους και τα προσόντα
τους στη χώρα µας και αναγκάζονται να µεταναστεύουν, όπως
σε άλλες εποχές οι Έλληνες εργάτες.
Το νοµοσχέδιο, µε το οποίο ουσιαστικά εσείς επιτείνετε το
πρόβληµα αντί να το αντιµετωπίσετε, αποτελεί και την τρανότερη
απόδειξη ότι είστε αµετανόητοι σε αυτήν την κοινωνιοκτόνο, σε
αυτήν την γενοκτονική πολιτική που λέγεται µνηµόνιο. Το λέω για
λογαριασµό της γενιάς µου, αλλά το λέω και για λογαριασµό των
επόµενων γενεών, που αν η πολιτική σας συνεχιστεί για πολύ, θα
τις καταδικάσετε σε µεσαιωνικές συνθήκες εργασίας και ζωής.
Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο στα
εννιά λεπτά που µίλησε ο κ. Αυγενάκης, για το Τµήµα Πολιτικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Δράττοµαι της ευκαιρίας
να το κάνω, γιατί είχα την τιµή να εκπροσωπώ, ως συνήγορος
πολιτικής αγωγής, την οικογένεια του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου, του καθηγητή που έχασε τη ζωή του µέσα στο πανεπιστήµιο, οδηγούµενος σε συνθήκες απόγνωσης και ασφυξίας, γιατί
τόλµησε να καταγγείλει το κύκλωµα των παρατάξεων της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εγγυάτο ακαδηµαϊκή επιβράβευση και εξέλιξη, µέσα από έναν µηχανισµό επιβράβευσης
ηµετέρων.
Ο κ. Αυγενάκης, λοιπόν, µιας και ασχολείται µε τα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και µε το συγκεκριµένο τµήµα, ας δώσει µία
απάντηση. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας, από το 2006 µέχρι σήµερα, δεν απάντησε για το τι έγινε στην υπόθεση του κ.Στέλιου
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Αλεξανδρόπουλου; Γιατί στην υπόθεση του τµήµατος αυτού του
Πανεπιστηµίου Κρήτης χάθηκε µία ανθρώπινη ζωή, ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε για τη διαφάνεια στο πανεπιστήµιο;
Ας απαντήσει όποιος προφασίζεται όψιµα ότι κόπτεται για τη
λειτουργία του πανεπιστηµίου και την ποιότητα της ακαδηµαϊκής
ζωής. Γιατί αυτή η υπόθεση κουκουλώθηκε; Πώς έφτασε ένας
άνθρωπος από καταγγέλλων να γίνει θύµα; Πώς χάθηκε µια ανθρώπινη ζωή, εκείνου ο οποίος αγωνίστηκε για να σπάσει αυτό
το απόστηµα;
Ας αναλάβει τις ευθύνες του ο καθένας όψιµος υπερασπιστής
της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και ποιότητας, γιατί αυτή η υπόθεση ανάγεται στο 2006 και αφορά άµεσα τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ και τα µέλη τους και µέλη ΔΕΠ, τα οποία συναλλάσσονταν µε τις αντίστοιχες φοιτητικές παρατάξεις, όπως καταγγέλθηκε και κατατέθηκε από τα ίδια τα µέλη των φοιτητικών
παρατάξεων, της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ. Για να τελειώνουµε εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα, που αφορά τις όψιµες κορόνες του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τι σχέση έχει; Έχει, κύριε
Υπουργέ, γιατί αποδεχθήκατε στο νοµοσχέδιό σας, το οποίο
είναι νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, να µπει τροπολογία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αλλάζει πάλι τον Οργανισµό Δικαστηρίων, κατά τρόπο προκλητικό. Ο κύριος Υπουργός
Δικαιοσύνης, φαντάζοµαι, δεν θα έρθει ούτε καν να υπερασπιστεί
την τροπολογία του.
Κατά τα άλλα, εµφανίζεται ως «αρχιερέας» της κάθαρσης και
της διαφάνειας και επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ
ήθελε να αρχειοθετηθεί η υπόθεση «SIEMENS». Με συγχωρείτε,
είναι ο κ. Τσουκάτος ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν πριν δύο µήνες στο συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ; Είναι ο κ. Μαντέλης ΣΥΡΙΖΑ ή δικάζεται τώρα και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης φέρνει νοµοσχέδιο, από το οποίο θα µπορούν να επωφεληθούν οι διωκόµενοι της «SIEMENS»; Άφησε,
µήπως, τον κ. Χριστοφοράκο να διαφύγει κάποια Υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ; Άφησε, µήπως, τον κ. Καραβέλα να διαφύγει κάποιος Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ;
Η υποκρισία αυτή θα τελειώσει. Πρέπει να καταλάβετε ότι
προκαλείτε, πρώτα απ’ όλα, την κοινωνία, που αντίθετα µε όσα
θα επιθυµούσατε και θα ευχόσασταν, έχει και µνήµη και κρίση.
Και έχει και δικαιολογηµένη οργή και αγανάκτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είναι και τα εκατοµµύρια της «ENERGA» και της «HELLAS POWER».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πετράκο, έχετε δίκιο. Είναι
και άλλες υποθέσεις που η Κυβέρνηση αυτή µεθοδεύει να αµνηστεύσει και να εξυπηρετήσει υπαιτίους και υπολόγους, όπως
ακριβώς η υπόθεση για τα χρήµατα που υπεξαιρέθηκαν από τις
εταιρείες «ENERGA» και «HELLAS POWER», πρώην «AEGEAN
POWER».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Έρχοµαι τώρα σε µια άλλη τροπολογία. Τη βλέπετε, κύριε
Υπουργέ, τη σφραγίδα «εκπρόθεσµος». Είναι φαρδιά, πλατιά.
Την έχετε προσυπογράψει. Με αυτή, λοιπόν, την τροπολογία για
άλλη µία φορά, πολλοστή επί διακυβέρνησή σας, παρέχετε αµνηστία και ατιµωρησία, διευκόλυνση και εξυπηρέτηση σε αυτούς
που διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα, σε αυτούς τους οποίους
εσείς εµπιστευθήκατε για να διοικούν αυτό το έκτρωµα που
έχετε δηµιουργήσει και λέγεται ΝΕΡΙΤ, για να προβαίνουν σε σύναψη συµβάσεων και συνοµολόγηση υποχρεώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ εννέα λεπτά όσα µίλησε και ο κ.
Αυγενάκης για το θέµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κυρία συνάδελφε. Θα σας δώσει το Προεδρείο όσα λεπτά χρειαστείτε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Σας λέω πόσο χρόνο θα
χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε πάρα
πολύ. Το πόσο µίλησε ο κ. Αυγενάκης δεν αποτελεί κριτήριο λειτουργίας του Κοινοβουλίου και εκπλήττοµαι που ακούω αυτό το
επιχείρηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ εκπλήσσοµαι που αντι-
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δράτε. Πείτε µου πόσο χρόνο έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο χρόνος σας έληξε.
Για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας έχετε ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω ενάµισι
λεπτό σας παρακαλώ για να µιλήσω για αυτήν την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, ενάµισι λεπτό
και δύο λεπτά. Το Προεδρείο µπορεί να σας δώσει και δύο λεπτά
και παραπάνω, αλλά όχι επειδή µίλησε ο κ. Αυγενάκης περισσότερο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Θα σας παρακαλέσω να
έχω δύο λεπτά για να µιλήσω για αυτή την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Λοβέρδο, εσείς είστε υπεύθυνος για αυτήν την τροπολογία και βεβαίως όποιος συναινεί στη συζήτησή της. Εµείς δεν
συναινούµε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και το λέµε ξεκάθαρα. Με
αυτή, λοιπόν, την τροπολογία δηµιουργείται ένα πλάσµα νοµιµότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Για ποια;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν την γνωρίζετε, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Για ποια λέτε απ’ όλες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η τροπολογία µε την οποία λέτε
ότι θεωρούνται νόµιµες όλες οι πράξεις, συµβάσεις και τα χρήµατα που έχουν εκταµιευτεί από τον ειδικό διαχειριστή της «ΕΡΤ
Α.Ε.», οι κάθε είδους συµβάσεις για παροχή υπηρεσιών, προµήθεια υλικών, ανάθεση έργων. Ενδεικτικά αναφέρω: η µίσθωση
ραδιοτηλεοπτικών κυκλωµάτων, προµήθεια προγράµµατος, πληρωµή πνευµατικών δικαιωµάτων, παροχή υπηρεσιών διερµηνείας, φύλαξης και εστίασης. Δηλαδή, οι εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ που πληρώσατε για οκτώ µέρες στα στούντιο ιδιοκτησίας
Μπόµπολα-Ψυχάρη για να λειτουργεί η ΔΤ, οι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που πληρώσατε στη «DIGEA» για να εκπέµπει ψηφιακά η ΝΕΡΙΤ, ενώ η ΕΡΤ είχε δικαίωµα ψηφιακού διαύλου, οι
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που έχουν διασπαθιστεί και βέβαια
συµπεριλαµβάνονται σε αυτά και ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ο εκλεκτός σας κ. Γκίκας Μάναλης, Ειδικός Διαχειριστής της
«ΕΡΤ Α.Ε.» και υπό την προηγούµενη ιδιότητά του, αυτήν του
Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της «ΕΡΤ Α.Ε.», και δεν
αισχύνεστε!
Εµείς έχουµε δικαιωθεί δυστυχώς σε όλα. Δικαιωθήκαµε για
το ότι καταθέσαµε πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής
για την ΕΡΤ, που την καταψηφίσατε. Δικαιωθήκαµε, γιατί καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ που αποδεικνύεται ποια
φενάκη αποτελούσε. Δικαιωθήκαµε, γιατί καταθέσαµε πρόταση
µοµφής όταν αποφασίσατε να στείλετε ΜΑΤ στις 4.00’ τα ξηµερώµατα για να καταλάβουν το ραδιοµέγαρο και να εκπέµπει σήµερα από εκεί αυτό το µόρφωµα που έχετε δηµιουργήσει και το
οποίο το µόνο που κάνει είναι να προπαγανδίζει τα έργα και τις
ηµέρες σας σε τόσο προκλητικό βαθµό ώστε να εµφανίζει ακόµη
και τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών να έχουν επιτεθεί στα ΜΑΤ! «Επιτέθηκαν οι καθαρίστριες στα ΜΑΤ», είδηση
από τη ΝΕΡΙΤ!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο από
ποια θέση µιλά ο καθένας σε αυτήν εδώ τη Βουλή, αυτήν εδώ τη
µέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µιλά από θέση ευθύνης, όταν
λέει ότι αυτού του είδους οι µεθοδεύσεις δεν πρόκειται να γίνουν
παραδεκτές και η απόδοση ευθυνών και η λογοδοσία για όλα
αυτά που φοβάστε, θα γίνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε κάποια παρέµβαση; Έχετε το δικαίωµα, απλώς ρωτώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµά-
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των): Όχι, δεν θα πάρω τον λόγο σήµερα καθόλου. Το είχα πει
ενώ προήδρευαν άλλοι συνάδελφοί σας. Απλώς και µόνο επειδή
στο τέλος της οµιλίας της η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε
και σε µένα προσωπικά, θέλω να πω ότι εγώ θα µιλήσω αύριο.
Και θα µιλήσω αύριο και για το κείµενο του σχεδίου νόµου, για
την έρευνα και την τεχνολογία αλλά και για τις τροπολογίες. Αποδέχοµαι τις παρεµβάσεις συναδέλφων που στέκονται ενιαία στο
θέµα και για το σχέδιο νόµου αλλά και για τις τροπολογίες του.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και για τη ΝΕΡΙΤ, αλλά
και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και για όλες τις άλλες τροπολογίες που εµείς ως µέλη της Κυβέρνησης συνυπογράφουµε,
ούτως ώστε να συζητηθούν στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου
νόµου, έχουµε οπωσδήποτε συλλογική ευθύνη, αλλά την ειδική
επιχειρηµατολογία θα την κάνουν οι αρµόδιοι Υπουργοί. Θα έρθουν όλοι οι αρµόδιοι Υπουργοί για να υποστηρίξουν τις τροπολογίες, τις οποίες εµείς συνυπογράφουµε. Και οπωσδήποτε
αποδεχόµαστε συλλογικά την πολιτική ευθύνη, γιατί η πολιτική
ευθύνη της Κυβέρνησης είναι συλλογική. Είναι προφανές αυτό.
Η ειδική επιχειρηµατολογία, όµως, επί των ειδικών επιχειρηµάτων, θα γίνει από τους αρµόδιους Υπουργούς.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µήπως µπορεί να µας πει ο κύριος Υπουργός, αν θέλει, ποιες τροπολογίες
από τις βουλευτικές θα δεχθεί για να µπορέσουµε να έχουµε καλύτερη ενηµέρωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν είναι σε θέση ο
κύριος Υπουργός να µας πει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι, βεβαίως. Αύριο το πρωί, κύριε συνάδελφε. Δεν είµαστε σε θέση τώρα να πούµε. Είναι πάρα πολλές. Ορισµένες είναι
πάρα πολύ πολύπλοκες και θέλουµε να τις δούµε. Θα ενηµερώσουµε το Σώµα στην πρωινή συνεδρίαση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει. Εγκαίρως, όµως,
κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, το Προεδρείο
συνηγορεί, κύριε Υπουργέ. Όσο νωρίτερα γίνει αυτό, τόσο καλύτερα για αν µπορούν οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τοποθετηθούν.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Τι ώρα ξεκινάει αύριο
η πρωινή συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στις 10.00’ ξεκινάµε
αύριο το πρωί. Και µιας και το είπατε, αν δεν έχει αντίρρηση το
Σώµα, να ολοκληρώσουµε απόψε στις 23.30’, 24.00’ το αργότερο. Θα µιλήσει ο Υφυπουργός, θα του απαντήσουν όσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι το επιθυµούν απόψε και θα συνεχίσει, βεβαίως, ο κατάλογος των οµιλητών.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Οπότε οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι θα µιλήσουν αύριο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απόψε θα µιλήσει ο
Υφυπουργός και όποιος θέλει του απαντάει σήµερα. Όποιοι δεν
θέλουν, µπορούν να µιλήσουν αύριο.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο επιστηµονικός και
ερευνητικός κόσµος της χώρας περίµενε είκοσι εννιά, ουσιαστικά, χρόνια ένα νέο νοµοσχέδιο στον χώρο της έρευνας και
της καινοτοµίας. Το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται έστω
και µε µεγάλη καθυστέρηση, δίνει µια νέα πνοή στον χώρο της
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν, παρά τα προβλήµατα, παρά τις αδυναµίες
του, στο πεδίο, ιδιαίτερα, της ικανοποίησης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναµικού στην πατρίδα µας.
Πρέπει, λοιπόν, η τροπολογία που εισηγήθηκε ο Υπουργός για
εξοµοίωση των µισθών ερευνητών και καθηγητών να υλοποιηθεί,
πρέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αν έχει κάποιες ενστάσεις, να άρει αυτές τις ενστάσεις. Επίσης, πρέπει να ξαναδούµε τη µονιµότητα των ερευνητών της Α’ και της Β’ βαθµίδας,
η οποία αφορούσε όλους τους ερευνητές, όπως και τις εργασιακές σχέσεις των άλλων ερευνητών της χώρας µας, ιδιαίτερα
όσον αφορά τον κίνδυνο να µετατραπούν οι συµβάσεις τους από
µόνιµες σε αορίστου χρόνου.
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Είναι θέµατα τα οποία πρέπει να ικανοποιήσουµε, γιατί δυστυχώς έρευνα χωρίς ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού στον
χώρο αυτό, δεν νοείται.
Κύριε Υπουργέ -σας το επισήµανε και η κ. Ρεπούση προηγουµένως- υπάρχει, δυστυχώς, µια αναντιστοιχία µεταξύ των γνωστικών αντικειµένων που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα στη
χώρα µας, όπως είναι η αρχαιολογία, µε άλλα γνωστικά αντικείµενα τεχνικής κατεύθυνσης, όσον αφορά τη χρηµατοδότησή
τους. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Αµφίπολη και η σχέση κόστους - όφελος που υπήρξε εκεί, µας δείχνει προς τα πού πρέπει
να κινηθούµε. Έχουµε ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτηµα, το
οποίο πρέπει να εκµεταλλευθούµε και να κατευθύνουµε τη χρηµατοδότηση της έρευνας προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επίσης, αυτά τα οποία αιτιάται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
ότι δήθεν ιδιωτικοποιείται η έρευνα, δεν ευσταθούν.
Η απάντηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής είναι
σαφής. Στη σελίδα 5 αναφέρει ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση,
όπως αυτή εξειδικεύεται µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του τρίτου κεφαλαίου τού υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, καθορίζεται σαφώς και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Υπάρχει κάποιο θέµα, καταλαβαίνω, κυρία Φωτίου, που κουνάτε το κεφάλι σας, αλλά δεν
µπορούµε να αµφισβητούµε ή να κρίνουµε τις απόψεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής αλά καρτ, όπως µας συµφέρει. Υπάρχει δηµόσια χρηµατοδότηση ή δεν υπάρχει; Είναι
εξασφαλισµένη η δηµόσια χρηµατοδότηση, ασχέτως αν δεν µας
ικανοποιεί ίσως ο βαθµός αυτής της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
Σίγουρα, όµως, οι κορώνες ότι οδηγούµε την έρευνα σε ιδιωτικές
ατραπούς νοµίζω ότι δεν ευσταθούν και δεν τιµούν και τον χώρο
του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω υποχρέωση να εστιάσω την οµιλία µου σε µία τροπολογία, η οποία αδικεί
αυτό το νοµοσχέδιο. Αδικεί ένα νοµοσχέδιο, το οποίο φυσικά
υπερψηφίζω. Η συγκεκριµένη τροπολογία θέλω να πιστεύω ότι
όχι µόνο αδικεί το νοµοσχέδιο, αλλά αδικεί και τον χώρο της εκπαίδευσης και θα φέρει πολλά προβλήµατα στη σπουδάζουσα
νεολαία µας.
Η κοινωνική µου ευαισθησία, το αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στον κόσµο της εκπαίδευσης, η επιστηµονική µου υπόσταση,
αλλά και αυτό καθαυτό το αντικείµενο της επαγγελµατικής µου
ενασχόλησης, τα παιδιά και οι έφηβοι, δεν µου επιτρέπουν να
µείνω αδιάφορος στις επιχειρούµενες αλλαγές στο ν.4186/2013,
ένα νόµο που εµείς ψηφίσαµε εδώ µέσα πριν από ένα χρόνο.
Σε ό,τι αφορά το εξεταστικό, θέλω να πω ότι το εξεταστικό
είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέµα, το οποίο κάθε χρόνο απασχολεί τουλάχιστον ενενήντα χιλιάδες οικογένειες και οι εξετάσεις αποτελούν µία καθοριστική στιγµή στη ζωή των εφήβων
κατά τη µετάβασή τους στην ενηλικίωση. Ως εκ τούτου, αποτέλεσε για εµένα δυσάρεστη έκπληξη η αντιµετώπιση του εξεταστικού µε µεγάλη προχειρότητα, όπως φαίνεται στην τροπολογία
µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων διάρθρωσης προγραµµάτων και απολυτηρίων εξετάσεων». Και µόνο που ο ίδιος ο Υπουργός πριν από
λίγες ώρες, στη συνάντηση που είχαµε µαζί του, υποσχέθηκε ότι
θα φέρει νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία ακόµη φυσικά δεν είδαµε, αλλά θέλουµε να τη δούµε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αύριο το πρωί θα την έχετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να τη δω, κύριε
Υπουργέ, και να είναι σαφής αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση.
Βλέπω συγκεκριµένα ότι η τροπολογία επαναφέρει ένα θέµα,
το οποίο εµείς οι ίδιοι συζητήσαµε εξαντλητικά και ψηφίσαµε στο
ν.4186/2013 πριν από ένα χρόνο, την εξέταση ενός µαθήµατος
πληροφορικής διαζευκτικά µε τη χηµεία στο δεύτερο επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης των θετικών και τεχνολογικών σπουδών.
Καταλήξαµε πριν από ένα χρόνο ότι θα ήταν πιο χρήσιµη για την
εκπαίδευση η οριζόντια διδασκαλία της πληροφορικής στο σύνολο των µαθητών ως µάθηµα γενικής παιδείας και γι’ αυτό µε
τον νόµο αυξήθηκαν σηµαντικά οι ώρες διδασκαλίας της πληροφορικής. Τόσο ο νυν Υπουργός, όπως και ο προηγούµενος
Υπουργός, είχαν δεσµευθεί µε προηγούµενες δηλώσεις τους.
Θεωρώ περιττό να επιχειρηµατολογήσω υπέρ της επιστήµης
της Χηµείας. Δεν είµαι χηµικός, γιατρός είµαι, αλλά οφείλω
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πολλά στη Χηµεία για την κατανόηση και της Φαρµακολογίας,
των φαρµάκων, της Φυσιολογίας, της Βιοχηµείας και των παρενεργειών, σε πολλά θέµατα για τα οποία πραγµατικά η Χηµεία
µού έδωσε τεράστια εφόδια στην άσκηση του ιατρικού µου λειτουργήµατος. Έτσι, λοιπόν, θεωρώ αδιανόητο τον 21ο αιώνα να
καλείται ο οποιοσδήποτε επιστήµονας των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών να µην έχει κατακτήσει τη στοιχειώδη γνώση
της αναγνώρισης του φυσικού κόσµου µέσα από τη µελέτη της
Χηµείας, όπως και της Φυσικής και των Μαθηµατικών. Είναι αδιανόητο και υποσκάπτει την επάρκεια και την ποιότητα του µελλοντικού επιστηµονικού δυναµικού της χώρας το να συνεχιστεί η
σηµερινή κατάσταση, µε την οποία µεγάλο µέρος των φοιτητών
ακόµη και στα χηµικά τµήµατα, στα τµήµατα χηµικών-µηχανικών,
στα τµήµατα γεωπονικών σχολών, σχολών µηχανικών περιβάλλοντος και πολλών άλλων εισάγονται χωρίς να έχουν εξεταστεί
στη Χηµεία.
Σε µία χώρα που πρέπει να επενδύσει στην τεχνολογία τροφίµων, που πρέπει να επενδύσει σε επιστήµες του περιβάλλοντος,
που πρέπει να γνωρίζει τις φαινόλες που περιέχει το ελαιόλαδο
-για να πω ένα απλό παράδειγµα- σε µία χώρα που το αυτονόητο
πρέπει να κυριαρχεί, νοµίζω πως οτιδήποτε έχει να κάνει µε αυτό
το θέµα πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει άµεσα, κύριε Υπουργέ, να
µας φέρετε αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση που να βγάζει αυτό
το διαζευκτικό «ή», που ο µαθητής σε αυτήν την κρίσιµη ηλικία,
σε αυτήν την κριτική ηλικία, θα πρέπει να αποφασίσει αυτός αν
θα διαλέξει Χηµεία ή Πληροφορική για το τι θα σπουδάσει αργότερα και να έχουµε φοιτητές ιατρικής ή φυσικοµαθηµατικών
σχολών ή γεωπονικής ή χηµικών µηχανικών ή µηχανικών περιβάλλοντος χωρίς γνώσεις Χηµείας.
Θα σας πω ότι µπορεί στο ωρολόγιο πρόγραµµα να φαίνονται
οι ώρες της Χηµείας πολλές, στην πράξη, όµως, όπως έγινε και
στην Τεχνολογική 1 και 2, θα δείτε ότι αυτές οι ώρες θα είναι
πάρα πολύ λίγες και θα έχουµε υποσκάψει το ίδιο το µέλλον µας,
θα έχουµε πυροβολήσει τα ίδια τα πόδια µας.
Γι’ αυτό αύριο κιόλας περιµένω να δούµε αυτήν τη νοµοτεχνική
βελτίωση. Ενώ, λοιπόν, όλο το νοµοσχέδιο και όλες τις άλλες
τροπολογίες τις ψηφίζω, για τη συγκεκριµένη τροπολογία έχω
τις ενστάσεις µου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Δερµιτζάκης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους είκοσι οχτώ µήνες που
είµαι Βουλευτής, συµµετέχοντας στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, µετά από δεκάδες ακροάσεις που είχαµε µε τα συµβούλια των ερευνητικών κέντρων, τις επισκέψεις σε ερευνητικά
κέντρα και τις επαφές µε ερευνητές, το κυρίαρχο συµπέρασµα που δεν είναι µόνο δικό µας- είναι ότι η έρευνα και η καινοτοµία
θα µπορούσε µε µία άλλη πολιτική να αποτελέσει τον καταλύτη
σε µία πραγµατική και ουσιαστική ανάκαµψη και σε µία πραγµατική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες χάνονται. Και, δυστυχώς, υπάρχει
και ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναµικό που δεν αξιοποιείται, µε
αποτέλεσµα πολλοί νέοι επιστήµονες να φεύγουν στο εξωτερικό.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτήν την παράµετρο, θα περίµενε κανείς ότι το νοµοσχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογία θα αποτελούσε σηµαντική ευκαιρία και εφαλτήριο για να βγει η χώρα
από την παγίδα και την καθοδική πορεία που την έχουν οδηγήσει
οι καταστροφικές πολιτικές των µνηµονίων που εφαρµόστηκαν
τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια.
Δυστυχώς όχι µόνο χάνεται αυτή η ευκαιρία, αλλά ο νόµος
αυτός αποτελεί οπισθοδρόµηση. Οπισθοδρόµηση ακόµη και από
τον νόµο 1485 1985, που ψήφισε ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και,
προφανώς, το είχε ψηφίσει και ο µόλις αποχωρήσας από την Αίθουσα Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος.
Με το παρόν νοµοσχέδιο δεν υπάρχει καµµία δέσµευση από
το κράτος ότι θα διασφαλίσει δηµόσιους πόρους για την έρευνα.
Δεν διασφαλίζεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, ούτε
ακόµη και αυτή η µισθοδοσία του στελεχικού του δυναµικού,
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ούτε και το ίδιο το εργασιακό τους καθεστώς. Απεναντίας, αναγκάζει τα ερευνητικά ιδρύµατα να ψάχνουν απεγνωσµένα κονδύλια από τον ιδιωτικό τοµέα για να επιβιώσουν. Έτσι, τα ερευνητικά κέντρα µετατρέπονται σε επιχειρήσεις καινοτοµίας στην
υπηρεσία του ιδιωτικού τοµέα για τις ανάγκες των αγορών και οι
ερευνητές µετατρέπονται σε επιχειρηµατίες και κυνηγούς κονδυλίων.
Τα κέντρα έρευνας χάνουν τη διοικητική και ερευνητική τους
ανεξαρτησία, υποβαθµίζεται ο ρόλος του Εθνικού Συµβουλίου
Έρευνας και Καινοτοµίας και στοχοποιείται η ανεξαρτησία του.
Παράλληλα, απειλούνται τα θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα.
Δίνεται η δυνατότητα άµεσης µείωσης του προσωπικού, ενώ για
το προσωπικό που θα παραµείνει, όπως ανέφερα και προηγουµένως, θα υπάρχει συνεχής µισθολογική αβεβαιότητα, µισθολογικές και εργασιακές αντιθέσεις και θα επιβάλλονται ελαστικές
και εργολαβικές µορφές εργασίας σε όλο το προσωπικό. Οι εργαζόµενοι και το µέλλον τους θα εξαρτώνται αποκλειστικά από
τις ανάγκες του ιδιωτικού τοµέα.
Η έρευνα παύει να είναι δηµόσιο αγαθό, παύει να είναι ένα
αγαθό στην υπηρεσία της κοινωνίας. Όταν διακοπεί η χρηµατοδότηση της έρευνας από τους δηµόσιους πόρους, γνωρίζουµε
όλοι ότι η έρευνα θα σταµατήσει. Ουδέποτε η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε σε αυτήν τη χώρα από ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα
αυτήν την περίοδο που οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν µέσα σε αυτήν τη µνηµονιακή λαίλαπα.
Κι ενώ νοµοθετούνται όλα αυτά τα πρωτοφανή, που δεν έχουν
ιστορικό προηγούµενο σε καµµία χώρα, στην ουσία προωθείται
διπλή ιδιωτικοποίηση της έρευνας. Πρώτον, ιδιωτικοποιούνται τα
δηµόσια ερευνητικά κέντρα και δεύτερον δηµιουργείται και πριµοδοτείται νέα αγορά ερευνητικών ιδιωτικών κέντρων. Και όλοι
αυτοί θα λειτουργούν µε επιχειρηµατικά κριτήρια.
Ως άµεση αρνητική συνέπεια θα έχουµε τον κατακερµατισµό
του ερευνητικού χώρου. Στην ουσία, η Κυβέρνηση, πιστή στο νεοφιλελεύθερο δόγµα και τις µνηµονιακές επιταγές, αποσύρει τη
στήριξη, τη χρηµατοδότηση της έρευνας από τις δηµόσιες δαπάνες και το δηµόσιο χαρακτήρα, παραδίδοντάς την στους νόµους των αγορών. Συνεχίζει έτσι τη λογική των τελευταίων πέντε
χρόνων, της συνεχούµενης συρρίκνωσης των πόρων προς τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα που φθάνει το 68% από το 2008 µέχρι
σήµερα και εξισώνει θεσµικά τη δηµόσια έρευνα µε τις ιδιωτικές
ερευνητικές εταιρείες.
Παράλληλα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, η διοίκηση της έρευνας
θα είναι εξαρτηµένη από την κυβερνητική πολιτική. Τα ερευνητικά ιδρύµατα χάνουν τη διοικητική και ερευνητική τους ανεξαρτησία, καθώς υπάρχουν ασάφειες και ρυθµίσεις που προβλέπουν
απευθείας αναθέσεις και παραπέµπουν σε ικανοποίηση πελατειακών σχέσεων, αλλά και λόγω των υπερεξουσιών που αποκτά η
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Σηµαντική παράλειψη είναι ακόµα ότι δεν συνδέεται ο χώρος
της έρευνας µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Απουσιάζουν εκείνες οι ρυθµίσεις για τη δηµιουργία ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και καταργούνται κατοχυρωµένοι θεσµοί,
όπως οι υποτροφίες.
Συµπερασµατικά, µε τον νόµο που φέρνετε προς ψήφιση,
πλήττεται η έρευνα ως δηµόσιο αγαθό στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στοχοποιείται η επιστηµονική γνώση και η αναζήτηση
που πρέπει, σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος, να είναι
ελεύθερη, η δε ανάπτυξη και προαγωγή τους αποτελούν υποχρέωση του κράτους.
Υπάρχουν όρια, όµως, κύριοι της συγκυβέρνησης και εσείς τα
έχετε υπερβεί προ πολλού! Δεν µπορείτε να εντάσσετε τα πάντα
στη λογική και στη βάρβαρη νεοφιλελεύθερη αντίληψη και στην
υπηρεσία των αγορών και των αναγκών τους.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας η έρευνα ήταν χρήσιµη και
ωφέλιµη για την κοινωνία όταν υπηρετούσε τις πραγµατικές της
ανάγκες. Η ελευθερία και η γνώση δεν τιθασεύονται, δεν µπαίνουν σε µεταλλικά καλούπια. Ούτε εσείς θα το κατορθώσετε
αυτό. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, ο πολιτικός σας χρόνος είναι πλέον ελάχιστος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Αυλωνίτου.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Διαµαντόπουλος, η κ. Καφαντάρη
και µετά θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υφυπουργός.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από πολυετή απασχόληση
ως ερευνήτρια σε ελληνικό ερευνητικό κέντρο -στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών- και µετά από πολυετή ερευνητική εργασία στο εξωτερικό -στις Ηνωµένες Πολιτείες- τείνω να αντιµετωπίζω το θέµα της επιστηµονικής έρευνας κάπως πιο πρακτικά από ό,τι το αντιµετωπίζουν οι συντάκτες του νοµοσχεδίου
που συζητάµε σήµερα.
Στις µέρες µας η επιστηµονική έρευνα αποτελεί το µοναδικό
αξιόπιστο προποµπό της οικονοµικής ανάπτυξης µε όρους 21ου
αιώνα. Έτσι, το γεγονός ότι στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης
η συνολική ετήσια δαπάνη για την έρευνα στην Ελλάδα έχει πέσει κατά 68% -από 80 εκατοµµύρια ευρώ σε µόλις 26 εκατοµµύρια- λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη µείωση κατά 30% όπως προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2015, είναι για εµένα ένας βασικός
πρώιµος δείκτης της αποτυχίας της εφαρµοζόµενης οικονοµικής
της πολιτικής.
Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι για πολλούς ανθρώπους ο χώρος
της επιστηµονικής έρευνας περιβάλλεται από µια µυθική αχλύ.
Θα περίµενα, όµως, το Υπουργείο Παιδείας να έχει τη στοιχειώδη
εντιµότητα να µην κρύβεται πίσω από οµιχλώδη παραπετάσµατα,
όταν αντιµετωπίζει το κρίσιµο θέµα της έρευνας.
Όλη η φιλοσοφία του σηµερινού νοµοσχεδίου βρίσκεται σε
τέσσερις µόλις λέξεις, οι οποίες έχουν καταχωνιαστεί, έχουν
«κρυφθεί» στο άρθρο 13, παράγραφος 3, ανάµεσα σε διάφορες
εύηχες ποµφόλυγες, οι οποίες λένε ότι τα ερευνητικά κέντρα που
είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και οι ειδικοί λογαριασµοί κονδυλίων έρευνας των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ερευνητικό πρόγραµµα, που αναλαµβάνεται, πρέπει να βγάζει τα έξοδά του και να αφήνει κέρδη. Δεν
προσδιορίζεται, βέβαια, ο χρονικός ορίζοντας κερδοφορίας. Καταλαβαίνει, όµως, κανείς ότι ένας δηµόσιος οργανισµός που καλείται να λειτουργήσει µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, θα βγάζει
ετήσιους ισολογισµούς και θα θέλει να έχει κάθε χρόνο κέρδη,
µάλιστα και από την πρώτη χρήση. Πώς να έχει, όµως, κέρδη από
την πρώτη χρήση ένα ερευνητικό κέντρο, όταν αυτό που κάνει,
η επιστηµονική έρευνα, αποδίδει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα µόνο σε βάθος χρόνου;
Από την εµπειρία µου οφείλω να σας πω ότι χρειάστηκα τρία
χρόνια –δωδεκάωρα, νυχθηµερόν- για να δηµοσιεύσω τα πρώτα
αποτελέσµατα και άλλα δύο –συνολικά πέντε- για να ολοκληρώσω ένα κοµµάτι ερευνητικού έργου, που ο σχεδιασµός του
επεκτεινόταν σε βάθος χρόνου είκοσι ετών.
Όταν επεκτείνεται, λοιπόν, η επιστηµονική έρευνα σε τέτοιο
βάθος χρόνου, φυσικά και δεν µπορεί να έχει κέρδη. Εκτός και
αν προσανατολιστεί αποκλειστικά σε ερευνητικές δραστηριότητες βραχύπνοιας απόδοσης.
Έτσι, η βασική έρευνα απαγορεύεται στην ουσία για οικονοµικούς λόγους και τα ερευνητικά κέντρα προσανατολίζονται αποκλειστικά στην εφαρµοσµένη έρευνα. Ακόµα, όµως, και η
εφαρµοσµένη έρευνα δεν αποδίδει κέρδη µέσα σε ένα χρόνο.
Η µοναδική κερδοφόρα λύση που αποµένει, µε αυτό το νοµικό
πλαίσιο, είναι η ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων
για ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πληρώνουν από πριν και
θα αναλαµβάνουν οι ίδιες το ρίσκο της µακροχρόνιας απόσβεσης της επένδυσής τους. Δηλαδή, µε αυτό το νοµοσχέδιο τα
ερευνητικά κέντρα της χώρας µετατρέπονται σε µπουτίκ –µάλιστα, σε µπουτίκ!- ερευνητικού έργου για την εξυπηρέτηση των
ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Όποια ιδιωτική επιχείρηση κρίνει ότι δεν τη συµφέρει να έχει
δικό της εσωτερικό ερευνητικό τµήµα –είναι κοστοβόρο άλλωστε- µπορεί να πάει σε ένα κρατικό ερευνητικό κέντρο και να του
αναθέσει ένα συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα που την ενδιαφέρει.
Ουσιαστικά επιστηµονική έρευνα θα γίνεται στην Ελλάδα µόνο
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σε εκείνα τα θέµατα και σε εκείνη την έκταση που θα αποφασίσουν να επιλέξουν οι λογιστές των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Εδώ θα µας πει κάποιος -πιθανώς νεοφιλελεύθερος- οικονοµολόγος ότι µια τέτοια κατάσταση των πραγµάτων θα του ήταν
απόλυτα επιθυµητή. Έλα, όµως, που, άσχετα από τις ιδεολογικές
προτιµήσεις που έχει ο καθένας, η προσέγγιση στην επιστηµονική έρευνα –και οφείλω να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό και να σας
το αποδείξω- παρουσιάζει τρία συγκεκριµένα προβλήµατα:
Πρώτον, ο λογιστής µπορεί να ζητήσει αυτό που ξέρει. Δεν
µπορεί, όµως, να ζητήσει αυτό που δεν υπάρχει ακόµα. Κανένας
λογιστής το 1900, δεν θα ζητούσε να εφευρεθεί το αεροπλάνο.
Κανένας λογιστής το 1950, δεν θα ζητούσε να εφευρεθεί το λέιζερ. Κανένας λογιστής το 1960, δεν θα ζητούσε να εφευρεθεί ο
προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Έτσι, η απαίτηση να
είναι η επιστηµονική έρευνα άµεσα κερδοφόρα, στραγγαλίζει την
ίδια την επιστηµονική έρευνα.
Δεύτερον, αν ξεπεράσουµε τους περιορισµούς που θέτει το
λογιστήριο, ακόµα και στην εφαρµοσµένη έρευνα, η αποκοπή
ενός ερευνητικού κέντρου από τη βασική έρευνα στενεύει τους
ορίζοντες των ερευνητών.
Υπάρχουν προβλήµατα εφαρµοσµένης έρευνας που δεν µπορούν να λυθούν χωρίς την καλύτερη γνώση του υποκείµενου φαινοµένου.
Το νοµοσχέδιό σας εγγυάται ότι τα προβλήµατα δεν θα λυθούν ποτέ από ένα ελληνικό ερευνητικό κέντρο.
Τρίτον, η έστω και κατά παραγγελία επιστηµονική έρευνα,
χρειάζεται ερευνητές. Οι ερευνητές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτιάχνονται µέσα από την έρευνα. Εάν δεν αναπτύξεις την
παρόρµηση να ρωτάς συνεχώς γιατί συµβαίνει κάτι, τότε όσο
καλός επιστήµονας και αν είσαι, δεν µπορείς να γίνεις ερευνητής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με το δικό σας, όµως, νοµοσχέδιο το ερώτηµα «γιατί;» θα πρέπει να περνάει πρώτα από το λογιστήριο. Έτσι τα ερευνητικά κέντρα που σχεδιάζετε, θα έχουν µειωµένη δυνατότητα παραγωγής
ερευνητών, πράγµα που σε βάθος χρόνου θα τα οδηγήσει σε µαρασµό.
Το νοµοσχέδιό σας, λοιπόν, πάσχει στη βασική του στόχευση.
Είναι επί της αρχής εξωπραγµατικά εσφαλµένο και θα πρέπει να
αποσυρθεί πάραυτα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για άλλη µία φορά -κοιτώντας τη
λίστα των οµιλητών- ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ισχυρότερη παρουσία σε
αυτήν την Αίθουσα. Βέβαια είναι λίγο περίεργο γιατί από πλευράς Κυβέρνησης, από τα χείλη του Πρωθυπουργού αλλά και των
Υπουργών, η καινοτοµία, η σύνδεση µε τις αγορές είναι το επόµενο «success story». Βέβαια δεν είναι εδώ κανείς για να το υποστηρίξει. Κάποιοι έχουν γραφτεί στον κατάλογο των οµιλητών
αλλά από το προφίλ και από την παρουσία τους εδώ µέσα, µάλλον κάποιες τροπολογίες θα έρθουν να υποστηρίξουν και τίποτα
δεν θα πουν για έρευνα και καινοτοµία.
Παρ’ όλα αυτά να µπω εγώ στο θέµα.
Πρέπει να σηµειώσουµε εξαρχής ότι το πεδίο της εφαρµοσµένης έρευνας είναι ένα βασικό πεδίο το οποίο συντεταγµένα πρέπει να στηρίξουµε στη χώρα µας. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα
διαθέτουµε ένα µεγάλο ανθρώπινο δυναµικό, υψηλά ειδικευµένο,
µε άρτια επιστηµονική µεθοδολογία, το οποίο λόγω των συνθηκών της οικονοµικής κρίσης βρίσκεται να αναζητά διέξοδο για το
ερευνητικό του έργο εκτός των συνόρων, στον ευρωπαϊκό αλλά
και στον παγκόσµιο χώρο.
Το µεγάλο αυτό ερευνητικό δυναµικό δεν απέκτησε αυτές τις
δεξιότητες τυχαία. Είναι παιδί του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου, ενός δηµόσιου πανεπιστηµίου, που παρά τη συνεχιζό-
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µενη υποχρηµατοδότησή του από την ελληνική πολιτεία και τις
κυβερνήσεις που την υπηρέτησαν, µε συνέπεια την έλλειψη υποδοµών, έχει να επιδείξει -ιδιαίτερα εάν συγκριθεί µε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια- σηµαντικά επιτεύγµατα στο χώρο της
έρευνας, έρευνα που αφορά τόσο τον τεχνολογικό τοµέα όσο
και τον τοµέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών.
Αυτό το επιστηµονικό και ερευνητικό δυναµικό για εµάς αποτελεί παρακαταθήκη για το παρόν και το µέλλον αυτού του τόπου. Θεωρούµε ότι τα δηµόσια πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά
ιδρύµατα και τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα, θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού
του τόπου, καθώς µε τη συµβολή τους στην έρευνα αλλά και µε
την εργασία τους στους αντίστοιχους κλάδους, µπορούν να
προσδώσουν στη χώρα µας µία καλύτερη θέση στο διεθνή καταµερισµό εργασίας.
Υπάρχει, όµως, µία θεµελιακή διαφορά στον τρόπο µε τον
οποίο εµείς αντιµετωπίζουµε εν γένει το σκοπό και τους στόχους
της έρευνας και της τεχνολογίας. Στη δική µας οπτική η ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί
το κοινωνικό συµφέρον και τις κοινωνικές και οικολογικές ανάγκες. Με αυτήν την έννοια, η ερευνητική δραστηριότητα δεν µπορεί παρά να είναι αποσυνδεδεµένη από τις επιδιώξεις τις ιδιωτικής κερδοφορίας και της αγοράς, διότι όταν η έρευνα συνδέεται
άµεσα µε τις ανάγκες της αγοράς και της ιδιωτικής κερδοφορίας, τότε αλλοιώνεται ο θεµελιακός στόχος της, αυτός της αναζήτησης της αλήθειας.
Η έρευνα από ιδρύσεως της επιστήµης και των πανεπιστηµίων,
υπήρξε το ορθολογικό εκείνο µέσο για την αναζήτηση της αλήθειας. Συνεπώς, για να εξυπηρετήσει η έρευνα καθολικούς κοινωνικούς στόχους και όχι τους στενούς στόχους που τίθενται
κάθε φορά από την ανάγκη του υψηλότερου ιδιωτικού και άρα
ατοµικού κέρδους, οφείλει να είναι δηµόσια και καθολική, όπως
επίσης και το αγαθό της παιδείας, κύριε Υφυπουργέ.
Σήµερα, εισάγεται ένα σχέδιο νόµου για την ανάπτυξη της
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας, το
οποίο αντιβαίνει στις βασικές αρχές και τους σκοπούς ίδρυσης
των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και της βασικής εφαρµοσµένης
ερευνητικής δραστηριότητας.
Κεντρική ιδέα του νοµοσχεδίου, είναι η προσπάθειά του να περικόψει ή να µην εξασφαλίσει δηµόσια χρηµατοδότηση για την
εφαρµοσµένη έρευνα από τους δηµόσιους ερευνητικούς φορείς,
ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και
ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Με επίφαση την αποκεντρωµένη οργάνωση των ερευνητικών κέντρων, περικόπτει τη δηµόσια χρηµατοδότηση των ερευνητικών κέντρων, πράγµα που δείχνει ότι δεν
στοχεύει στην ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας.
Η σύλληψη του νοµοσχεδίου υπηρετεί το νεοφιλελεύθερο
δόγµα σε ό,τι αφορά την καθιέρωση ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων για τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα, την ίδια στιγµή που το
απεµπολεί όταν προβλέπεται να στηρίξει µε δηµόσια χρηµατοδότηση ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δύο µέτρα και δύο σταθµά, προφανώς υπέρ της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Στόχος του είναι να υπηρετήσει αυτό που ονοµάζει καινοτοµία,
που όµως απαντά µόνο στις επιταγές της αγοράς και στις επιταγές για απορρόφηση από ιδιώτες των ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, την ίδια στιγµή
που έχει σταµατήσει η χρηµατοδότηση σε πολλά εγκεκριµένα
ερευνητικά προγράµµατα.
Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τόσο του ανθρωπίνου δυναµικού όσο και των ερευνητικών κέντρων εν γένει, µεγάλο µέρος των κριτηρίων καταλαµβάνεται από ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, όπως προείπα. Η πολιτεία και το κράτος δεν δεσµεύονται για τη χρηµατοδότησή τους. Καταργούνται οι σταθερές θέσεις εργασίας. Επιχειρείται η γενίκευση του απασχολούµενου επιστήµονα µε µπλοκάκι στο πλαίσιο προγραµµάτων.
Έτσι, δεν δηµιουργείται σοβαρή ερευνητική πολιτική. Δεν
υπάρχει πρόταση για ανανέωση του ερευνητικού προσωπικού
και για συγκεκριµένα µέτρα ανάσχεσης της µαζικής φυγής νέων
επιστηµόνων στο εξωτερικό.
Συµπερασµατικά, µε το νοµοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η απορ-
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ρύθµιση του χώρου της έρευνας και η παράδοσή της στην ιδιωτική αγορά. Αυτό δεν υπηρετεί σε καµµία περίπτωση το σχέδιο
για µία στοχευµένη εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της
έρευνας και της τεχνολογίας, η οποία θα υπηρετεί τόσο το δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον όσο και το ανθρώπινο δυναµικό
του χώρου της έρευνας.
Η δική µας στρατηγική, έχει να κάνει µε την ενίσχυση του ενιαίου δηµόσιου και ακαδηµαϊκού χαρακτήρα της έρευνας, που
υλοποιείται σήµερα και στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά
κέντρα. Θέλουµε, δηλαδή, δηµόσια πανεπιστήµια και δηµόσια
ερευνητικά κέντρα.
Δεύτερη βασική µέριµνα του δικού µας σχεδίου, θα είναι η
υποστήριξη της βασικής έρευνας και η θέσπιση βασικών όρων
του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, όπως και
σταθερές θέσεις εργασίας, που σηµαίνει υπεράσπιση της αντίληψης ότι ο ερευνητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αµείβεται για να είναι ανεξάρτητος από ιδιωτικά
συµφέροντα, ώστε να υλοποιεί υψηλής ποιότητας έρευνα και όχι
υπεράριθµα προγράµµατα µόνο για οικονοµικούς λόγους.
Εµείς µιλάµε για ένα δηµοκρατικά σχεδιασµένο -από την πολιτεία µε τη βοήθεια των επιστηµονικών φορέων- εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, µε
εγγυηµένη χρηµατοδότηση, το οποίο θα εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο, δίχως γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και θα αντανακλά
τις εθνικές προτεραιότητες κάθε φορά που θα λαµβάνει υπ’ όψιν
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, µε σκοπό την ορθή και
οικολογική διαχείριση, την αξιοποίηση του δυναµικού, των υποδοµών και την παραγωγή νέας γνώσης που θα ενσωµατώνεται
στην κοινωνία.
Για εµάς η καινοτοµία είναι παράγωγο της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και µε αυτήν την έννοια υπηρετεί ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο και όχι µία κοντόφθαλµη στρατηγική που
υπάγεται µόνο στο στόχο της κερδοφορίας.
Με τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο για ποιο λόγο απορρίπτουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Το καταψηφίζουµε και θέλουµε να
το πάρετε πίσω ευθύς αµέσως, διότι οι µέρες της αφθονίας σας
είναι µετρηµένες και δεν µπορείτε να υποθηκεύετε το µέλλον του
ελληνικού λαού και πολύ περισσότερο του ερευνητικού έργου
που παράγεται σε αυτήν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Καφαντάρη έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τη στιγµή που στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο µέσος όρος της εθνικής εγχώριας δαπάνης για έρευνα κυµαίνεται από 2,1% έως 2,5% του ΑΕΠ, η Κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα, αντί να αυξήσει το ούτε 0,5% του
ΑΕΠ που διατίθεται για ερευνητικούς σκοπούς, επιλέγει µε το νοµοσχέδιο αυτό, να τελειώσει την έννοια της έρευνας ως δηµόσιου αγαθού, που διασφαλίζεται µε κρατικά χρήµατα και παράγεται από δηµόσιους φορείς.
Με το εν λόγω νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει
στους ερευνητές της πατρίδας µας ούτε τα βασικά. Δεν εξασφαλίζει ούτε σταθερό ετήσιο εισόδηµα ούτε εργασιακή ασφάλεια
σε ανθρώπους οι οποίοι, κατά τα άλλα, θα έπρεπε να εργάζονται
απερίσπαστοι στην πολύτιµη και απαραίτητη για την πατρίδα µας
επιστηµονική αποστολή τους. Κι όταν δεν εξασφαλίζεις σε έναν
εργαζόµενο τα στοιχειώδη, είναι σαν να «κλείνεις το µάτι» στον
ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος πλέον θα κατευθύνει την έρευνα σύµφωνα µε επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Είναι µάλιστα τόσο ιδεοληπτική η µονοµέρειά σας, κύριοι της
συγκυβέρνησης, που δεν διστάζετε όχι µόνο να πάψετε την εγγυηµένη χρηµατοδότηση στα υφιστάµενα ερευνητικά ιδρύµατα
της χώρας µας αλλά και να µοιράσετε τα όποια κονδύλια σε έναν
αχαρτογράφητο –και το τονίζω- κατάλογο δικαιούχων µία κίνηση
τουλάχιστον προκλητική, σε µία χώρα που µαστίζεται από την
κρίση και προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι. Υπό αυτήν την έννοια,
είναι τουλάχιστον κοροϊδία να λέει η Κυβέρνηση ότι στόχος της
είναι η εθνική δαπάνη για την έρευνα να φτάσει στο 3% του ΑΕΠ
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το 2020.
Δεν είναι τυχαίο ότι σύσσωµη η ερευνητική κοινότητα έχει αντιταχθεί στο εν λόγω νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε. Το σύνολο σχεδόν των φορέων έχουν εκφράσει πλήθος αντιδράσεων,
ενώ ακόµη και το νέο ΕΣΕΤ -Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας- έχει εκφράσει σοβαρές ενστάσεις γι’ αυτό.
Με ποια νοµιµοποίηση, λοιπόν, κύριοι της συγκυβέρνησης, θα
προχωρήσει αυτό το σχέδιο νόµου; Πώς θέλετε εµείς να συµφωνήσουµε στην πλήρη απορρύθµιση της έρευνας στη χώρα µας
και να συνοµολογήσουµε στην αποξένωσή της από την πανεπιστηµιακή διδασκαλία;
Πότε στο παρελθόν υπήρξε και σε ποιο παράδειγµα µπορείτε
να µας παραπέµψετε, για να ισχυριστείτε ότι χωρίς βασική δηµόσια έρευνα υπήρξε κάποιο επιτυχηµένο εκπαιδευτικό µοντέλο;
Θα είναι εγκληµατικό να υπάρχουν αύριο πανεπιστήµια χωρίς
σύνδεση µε τα ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά κέντρα χωρίς
σύνδεση µε τα πανεπιστήµια, τη στιγµή που η Ελλάδα «αιµορραγεί» συνεχώς τα τελευταία χρόνια, µε αθρόα και µαζική µετανάστευση νέων παιδιών, νέων υψηλά καταρτισµένων επιστηµόνων,
που αναγκάζονται να αφήσουν τη χώρα µας και να αναζητήσουν
εργασία, την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση έρχεται να περάσει
ένα νόµο, που θα οδηγήσει ακόµη περισσότερους νέους ανθρώπους, νέα παιδιά µας, εκτός συνόρων.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο, στρέφει την έρευνα και τα ερευνητικά
ιδρύµατα να εξυπηρετούν άµεσα επιχειρηµατικά συµφέροντα
στο χώρο της καινοτοµίας, αντί να πριµοδοτεί το συµφέρον της
χώρας για βασική και εφαρµοσµένη έρευνα. Αναγκάζει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να λειτουργούν τα ίδια σαν επιχειρήσεις καινοτοµίας για λογαριασµό του ιδιωτικού τοµέα, για να επιβιώσουν.
Αναγκάζει τους ερευνητές να λειτουργούν σαν επιχειρηµατίες,
αφού το κράτος δεν εξασφαλίζει ούτε τη µισθοδοσία τους ούτε
το εργασιακό τους καθεστώς.
Το κράτος δεν δεσµεύεται ότι θα διασφαλίσει δηµόσιους πόρους, δηλαδή δηµόσια χρηµατοδότηση για έρευνα ούτε µε 1
ευρώ για τα ερευνητικά κέντρα. Αγνοούνται τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα, δηλαδή ο ερευνητικός ιστός της χώρας µας,
καθώς το κείµενο του νόµου πουθενά δεν τα καθορίζει και δεν
τα ορίζει και απαξιώνει µάλιστα και να τα κατονοµάσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο να τα κινεί κατά το δοκούν η εκάστοτε
εποπτεύουσα αρχή.
Πού αναφέρεται στο εν λόγω νοµοσχέδιο το ΙΤΣΑΚ, κύριοι της
συγκυβέρνησης, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο
µε το ν. 4002/2011 συγχωνεύθηκε µε τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισµό
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας σαν µονάδα έρευνας
του ΟΑΣΠ και ακόµη δεν έχει εκδοθεί ο κανονισµός; Μιλάµε για
ένα καθαρά ερευνητικό κέντρο, µε πλούσιο και τεράστιο επιστηµονικό έργο. Διαθέτει διακόσιους πενήντα σεισµογράφους σε
όλη την επικράτεια και το παρακολουθεί, µε εξειδικευµένους επιστήµονες. Είναι ένα ερευνητικό κέντρο, το οποίο κύρια χρηµατοδοτείται από την Ευρώπη, από ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Θέλετε να το εξαφανίσετε και αυτό;
Τώρα θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, κύριοι της συγκυβέρνησης, στο θέµα του ΙΓΜΕ. Θα πει κάποιος. Για ποιον λόγο; Όµως,
έχει σχέση το εν λόγω νοµοσχέδιο µε το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών, νυν ΕΚΒΑΑ.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι οι συνεχείς δηµόσιες προτάσεις
του Προέδρου του ΙΓΜΕ για την ένταξή του στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας δείχνει ότι το µέλλον του ΙΓΜΕ
είναι δυσοίωνο.
Θα ήθελα να µιλήσω -είναι γνωστό, και σε αυτήν την Αίθουσα
πολλές φορές έχουµε αναφερθεί- για το σηµαντικό ρόλο αυτού
του ερευνητικού φορέα επάνω στο θέµα των ορυκτών πόρων, µε
µεγάλη συµβολή σε θέµατα χωροταξίας, προστασίας από φυσικές καταστροφές και ελέγχου του υδατικού δυναµικού της χώρας. Το εν λόγω ινστιτούτο, όπως είναι αυτήν τη στιγµή, λειτουργεί µε ελάχιστους γηρασµένους εργαζόµενους λόγω της συνεχούς αποψίλωσης, υποβαθµισµένο οικονοµικά, χωρίς καλά-καλά
αυτοί οι ερευνητές, αυτοί οι υπάλληλοι, αυτοί οι εξειδικευµένοι
επιστήµονες να πληρώνονται. Ποιο είναι, λοιπόν, το µέλλον του;
Μήπως είναι η αλλαγή του ρόλου του µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
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εξυπηρετήσει τα κάθε λογής συµφέροντα;
Ο λόγος είναι απλός. Για να ξεπουλήσετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, µαζί µε τα άλλα δηµόσια αγαθά και τη δηµόσια περιουσία και όσο ορυκτό πλούτο έχει αποµείνει σε αυτήν τη χώρα.
Ένα άλλο ιδιαίτερο σηµείο που θέλω να πω σε σχέση πάλι µε
το ΙΓΜΕ και µε το εν λόγω νοµοσχέδιο, είναι η χρηµατοδότηση
των έργων για την ύπαρξή του και ότι το µόνο χρήµα το οποίο
θα κυκλοφορήσει από το 2014 έως το 2020 από το νέο ΕΣΠΑ,
προβλέπεται να διανεµηθεί κυρίως στις δεκατρείς περιφέρειες
της χώρας, µε ανταγωνιστικά προγράµµατα προς τις ευρωπαϊκές
περιφέρειες, έχει δε προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση, τη σύνδεση των ερευνητικών κέντρων µε αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αντί, λοιπόν, η Κυβέρνηση να σχεδιάσει και να αξιοποιήσει τον
υφιστάµενο ερευνητικό ιστό, το νοµοσχέδιο θέλει να δηµιουργήσει µία νέα µεγάλη ιδιωτική αγορά ερευνητικών υπηρεσιών, διασπαρµένων στις δεκατρείς περιφέρειες σε συνεργασία µε
ευρωπαϊκά κέντρα, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από ευρωπαϊκά
κονδύλια και από τον πενιχρό, ελάχιστο κρατικό προϋπολογισµό.
Κλασικό παράδειγµα πάνω σε αυτό, είναι και η ίδρυση, θα έλεγα, του νέου ερευνητικού ιδρύµατος «Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Καραθεοδωρή». Έχω ένα ερώτηµα
και για τον τίτλο αλλά δεν θα το αναφέρω επί του παρόντος και
για λόγους χρόνου. Το φοβερό αυτό κέντρο θα περιλαµβάνει
τέσσερα ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, το Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και Αγροτικής Παραγωγής, το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας Λόγου. Έδρα θα έχει δε την Ξάνθη.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω το εξής: Δεν γνωρίζετε, κύριοι
της συγκυβέρνησης, ότι υπάρχει παράρτηµα του ΙΓΜΕ αυτήν τη
στιγµή στη Θράκη; Τι χρειάζεται, παραδείγµατος χάριν, το νέο
αυτό ινστιτούτο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα ήθελα να πω, επίσης και για το θέµα
της έρευνας στον αγροτικό τοµέα ότι φαίνεται ότι πρυτανεύουν
νέες πολιτικές και απλά προωθείτε και τοπικά µικροκοµµατικά
συµφέροντα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι
µε αυτό το σχέδιο νόµου, δεν εξυπηρετείτε ούτε το δηµόσιο συµφέρον ούτε πράττετε πατριωτικό καθήκον, όπως ακούµε τελευταία από πολλούς Υπουργούς σας. Απλώς, ξεπουλάτε τα πάντα
όσο-όσο, σε µία απέλπιδα προσπάθεια από την πλευρά σας να
αγοράσετε λίγο πολιτικό χρόνο, γιατί το τέλος αυτής της συγκυβέρνησης πλησιάζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Γεωργαντάς για δέκα λεπτά
και µετά µπορεί να πάρει το λόγο όποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επιθυµεί. Βλέπω, βέβαια, ότι υπάρχουν και ένας-δύο
συνάδελφοι Βουλευτές οι οποίοι έχουν γραφτεί. Αν θέλουν, µπορούν να µιλήσουν απόψε ή αύριο. Μετά θα γίνει η ψήφιση επί της
αρχής.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ πάνω
από έξι µε επτά λεπτά.
Πριν τα κύρια σηµεία της τοποθέτησής µου, κύριοι συνάδελφοι, οφείλω δύο απαντήσεις, σχετικά µε τις τοποθετήσεις που
παρακολούθησα. Η πρώτη, έχει να κάνει µε την τοποθέτηση της
κ. Αυλωνίτου για το άρθρο 13 του νοµοσχεδίου.
Πράγµατι, κυρία Αυλωνίτου, το κείµενο το οποίο διαβάσατε
στην παράγραφο 2, αναφέρεται στα ερευνητικά κέντρα που
έχουν συσταθεί ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και πράγµατι, αυτά λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσµατα
των έργων και των προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν και
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τους ίδιους πόρους που δηµιουργούν, κατά τα προβλεπόµενα
στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό τους και τις κείµενες ειδικές
διατάξεις. Το διαβάζω, όπως αναφέρεται στο κείµενο του νόµου.
Δεν νοµίζω, λοιπόν, να είναι κακό αρχικώς να χρησιµοποιούν
για τους σκοπούς τους τα αποτελέσµατα των έργων και των προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν. Όµως, πρέπει να σηµειώσουµε ότι παρακάτω, στην παράγραφο 5, αναφέρεται ακριβώς
«τα ερευνητικά κέντρα µπορούν να ασκούν µη οικονοµική ή και
οικονοµική δραστηριότητα».
Άρα, δεν πρέπει να συνδέουµε τη λειτουργία των ερευνητικών
κέντρων µόνο µε οικονοµική δραστηριότητα και µόνο µε το κέρδος. Δεν εννοούµε, βέβαια, ότι το κέρδος θα πρέπει να το καταδικάσουµε αλλά δίνεται η δυνατότητα στο νοµοσχέδιο αυτό, για
τη λειτουργία ερευνητικών κέντρων ξεκάθαρα µε µη οικονοµική
δραστηριότητα. Μάλιστα, αναφέρεται στην παράγραφο 5, ότι
όταν τα ερευνητικά κέντρα ασκούν και οικονοµική δραστηριότητα, τότε υπόκεινται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και
στην υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης των οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους.
Αυτά ήθελα να πω σε σχέση µε όσα ελέχθησαν για τη στόχευση των ερευνητικών κέντρων.
Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, έγινε µία πραγµατική διαβούλευση. Στη
διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές, κατατέθηκαν εκατόν
πέντε νοµοτεχνικές βελτιώσεις και ήδη µέχρι σήµερα έχουµε
άλλες τριάντα πέντε. Νοµίζω ότι η έννοια της διαβούλευσης έχει
επιτελεστεί στην ουσία της σ’ αυτό το συγκριµένο νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, πρέπει να σηµειώσουµε και την παρατήρηση του
Υπουργού νωρίτερα, ότι δηλαδή τις όποιες υπουργικές ή άλλες
τροπολογίες, αύριο θα κληθούν να τις υπερασπιστούν οι καταθέσαντες Υπουργοί.
Βεβαίως, επειδή ακούστηκε νωρίτερα ότι δεν διασφαλίζεται
και το εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων, νοµίζω ότι αυτό
είναι αναληθές και µπορεί πολύ εύκολα να το διαπιστώσει ο καθένας. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι το εργασιακό καθεστώς των
εργαζοµένων µε κάθε είδους εργασιακή µορφή στα ερευνητικά
κέντρα διασφαλίζεται µε απόλυτα ρητό τρόπο.
Υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες και
τις οποίες νοµίζω ότι θα τις έκανε ο καθένας από εµάς σε σχέση
µε το καθεστώς το οποίο επικρατούσε γύρω από το καθεστώς
της έρευνας και της τεχνολογίας. Η πρώτη, είναι ότι οι πόροι που
διατίθεντο για την έρευνα, ήταν πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο. Η δεύτερη, είναι ότι δεν υπήρχε ενιαίος εθνικός χώρος
έρευνας και κυρίως ότι δεν υπήρχε στρατηγική στόχευση. Μάλιστα, η έλλειψη όλων αυτών των προαπαιτούµενων, δηµιουργούσε µία εικόνα διάσπαρτων ερευνητικών δραστηριοτήτων, τα
ευρήµατα των οποίων παρέµεναν αναξιοποίητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, µάλιστα, κυριάρχησε η αντίληψη ότι κάνουµε έρευνα
για την έρευνα. Όµως η ερευνητική δραστηριότητα, δεν µπορεί
να αναπτύσσεται σε ένα αποστειρωµένο περιβάλλον αλλά αντίθετα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια. Πρέπει να συνδέεται µε την κοινωνία και τη στρατηγική ανάπτυξη της οικονοµίας.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, είναι από τα πιο σηµαντικά που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, γιατί έρχεται να καλύψει ένα πολύ µεγάλο θεσµικό κενό. Το
νοµοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη
και την καινοτοµία, έτσι όπως είχε διαµορφωθεί µε το ν. 1514/
1985 ήταν ανεπαρκές και ασύµβατο στις σύγχρονες συνθήκες.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα θεραπεύει αυτές τις
ανεπάρκειες και λαµβάνει υπ’ όψιν του το περιεχόµενο της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή. Ανατρέπει τις υπάρχουσες ανεπάρκειες αλλά δεν διαταράσσει, αφού µπορεί να εφαρµοστεί
άµεσα από την πρώτη µέρα της ψήφισής του, χωρίς να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
Δηµιουργεί ένα πλαίσιο παραγωγικής και ουσιαστικής αξιοποίησης όλων των πόρων που θα διατεθούν από το δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Για πρώτη φορά δηµιουργείται ένας ενιαίος εθνικός χώρος έρευνας και για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά µία εθνική πολιτική για
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Για
πρώτη φορά η ερευνητική κοινότητα µπορεί να λειτουργήσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέσα σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, ενιαίο και λειτουργικό θεσµικό
πλαίσιο που εγγυάται την αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού.
Για πρώτη φορά κυριαρχεί µία άλλη αντίληψη που συνδέει την
έρευνα µε την πραγµατική οικονοµία, την παραγωγική διαδικασία
και την ίδια την οικονοµία. Επειδή, µάλιστα, δεν πρέπει αυτές οι
διαπιστώσεις να µείνουν κενές περιεχοµένου, θα αναφερθώ στις
βασικές καινοτοµίες του νοµοσχεδίου.
Η πρώτη καινοτοµία, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει εκσυγχρονισµός
της γενικής γραµµατείας στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών οργανισµών που διαχειρίζονται και υλοποιούν πολιτική ΕΤΑΚ. Νοµοθετείται, επίσης, επταετές σχέδιο δράσης για την υλοποίηση
του ΕΣΕΤΑΚ.
Επίσης, εισάγεται ο θεσµός του επιστηµονικού συνδέσµου σε
κάθε Υπουργείο και της οριζόντιας Συντονιστικής Επιτροπής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας µε σκοπό τη
συµβολή στον κεντρικό σχεδιασµό και συντονισµό των δράσεων
του ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της.
Επίσης, θεσµοθετούνται τα Περιφερειακά Συµβούλια Έρευνας
Και Καινοτοµίας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη βάση κατευθυντήριων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση
της έρευνας και της καινοτοµίας στην περιφέρεια. Αναδιαρθρώνεται το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας, µε προβλέψεις εκπροσώπησης σ’ αυτό του
ερευνητικού, ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού χώρου, καθώς
και των περιφερειακών επιστηµονικών συµβουλίων.
Βελτιώνεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους, η ενίσχυση των δυνατοτήτων της
αξιοποίησης των ιδίων πόρων τους. Ενισχύεται και υποστηρίζεται
η έρευνα από ανταγωνιστικές πηγές, ώστε σε συνδυασµό µε την
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό, να προσεγγιστεί ο
στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ στο
3% του ΑΕΠ.
Ενισχύονται τα έργα ΕΤΑΚ που εµπίπτουν στις κατηγορίες.
Πρώτον, βασικής έρευνας. Δεύτερον, βιοµηχανικής έρευνας. Τρίτον, πειραµατικής ανάπτυξης. Και τέταρτον, µελετών σκοπιµότητας, σύµφωνα µε τις εθνικές και ενωσιακές κανονιστικές διατάξεις.
Υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για την αξιοποίηση κάθε πρόσφορου µέσου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη χρηµατοδότηση ΕΤΑΚ, όπως ερευνητικά δίκτυα, συνεργασία ερευνητικών ιδρυµάτων µε το δηµόσιο, µεταξύ τους και µε τον ιδιωτικό
τοµέα, συµφωνίες-πλαίσιο, συµµετοχή σε κοινότητες γνώσης και
καινοτοµίας. Προβλέπεται η δηµόσια χρηµατοδότηση των ερευνητικών οργανισµών, καθώς επίσης και η αξιολόγησή τους, η δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµφωνιών και λοιπά.
Υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για τη δυνατότητα των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών να αξιοποιούν ερευνητικά, εθνικά
και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και
τα ερευνητικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µε κάθε τρόπο και
µε ενίσχυση σε αυτά της συµµετοχής των ερευνητών.
Υπάρχουν πολλά ακόµα καινούργια στοιχεία, καινοτοµίες του
παρόντος νοµοσχεδίου τα οποία θα µπορούσα να αναφέρω.
Όµως, αυτό που προσπάθησα πραγµατικά να διαπιστώσω -και
ελπίζω να υπάρχει η ευκαιρία αύριο στην κατ’ άρθρο συζήτηση
να αξιολογηθεί από το Σώµα- είναι αυτή η αντίδραση, αυτή η άρνηση για αυτό το νοµοσχεδίου, αυτή η επίταση από την πλευρά
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την απόσυρσή του.
Δεν µπόρεσα πράγµατι -και νοµίζω ότι κάθε αξιόπιστος κριτικός αναλυτής των οµιλιών που έγιναν δεν µπορεί- να βρω τα
στοιχεία εκείνα, τα οποία δίνουν το ερέθισµα στους Βουλευτές
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να ζητάνε την απόσυρση αυτού
του νοµοσχεδίου.
Είναι σίγουρα ένα νοµοσχέδιο προς την θετική κατεύθυνση.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που το αποδέχθηκαν ευνοϊκά οι άνθρωποι
των ερευνητικών κέντρων. Είναι ένα νοµοσχέδιο που µέσα από
τη διαβούλευση βελτιώθηκε.
Βεβαίως η Κυβέρνηση είναι έτοιµη ακόµη και αύριο, να δεχθεί
τις όποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις µέσα στο πνεύµα του νοµοσχεδίου, έτσι ώστε να γίνει όσο καλύτερο µπορεί και να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας µας.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Θέλει κάποιος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τον
λόγο, παρακαλώ;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εγώ θέλω να πάρω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε,
κανονικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αύριο, κύριε Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αύριο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λέω, για να δούµε
πως διαµορφώνεται η εικόνα. Όποιος θέλει αύριο, µπορεί να µιλήσει αύριο. Όποιος θέλει απόψε, µπορεί να µιλήσει απόψε.
Βλέπω τον κ. Αρβανίτη και την κ. Μακρή να θέλουν να µιλήσουν απόψε.
Κύριε Αρβανίτη, έχετε τον λόγο. Μετά θα µιλήσει η κ. Μακρή.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑNΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αλήθεια, η τροφοδότηση εγκεφάλων των διεθνών ερευνητικών
κέντρων γίνεται από την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, της δυστυχίας και της αθλιότητος, ηνάγκασαν
δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήµονες να καταφύγουν στο εξωτερικό και να τροφοδοτούν µε την ευφυΐα τους, την ευρηµατικότητά τους, τα ξένα ερευνητικά τεχνολογικά κέντρα.
Ερωτάται εδώ, µε το υπάρχον ήδη έµψυχο δυναµικό, τι αποτελέσµατα είχαµε στον τοµέα της ερεύνης, της τεχνολογίας; Δεν
νοµίζω ότι υπάρχουν αποτελέσµατα. Υπήρχαν αποτελέσµατα,
δηλαδή έκαναν εργασίες µε αποτελέσµατα, όπως στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης. Παρά
ταύτα, το κράτος αδιαφόρησε. Για ποιον λόγο; Υπάρχουν παρόµοια δεκάδες περιστατικά -για να µην πω εκατοντάδες- ευρηµατικών Ελλήνων που θα µπορούσαν εδώ να προσφέρουν στην
πατρίδα µας αλλά και σε όλο τον κόσµο, πολλά, µα πάρα πολλά
οφέλη.
Λείπει ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος είναι νοµικός και ήθελα να κάνω
την εξής επισήµανση, αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε. Στο άρθρο 1 του
υπό κρίση νοµοσχεδίου σχετικό µε το αντικείµενο και τους σκοπούς, αναφέρεται συλλήβδην το άρθρο 16. Αυτό είναι λάθος και
θα µπορούσα να το ονοµάσω κυριολεκτικά ιεροσυλία. Και γίνεται
αυτό, παρά το γεγονός ότι η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής
στην αιτιολογική της έκθεση, αναφέρει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 –και ορθώς!-, που αφορά εις την τεχνολογία, εις την
έρευνα, εις την προστασία του κράτους και όλα αυτά. Μάλιστα,
επικουρικώς θα µπορούσε να αναφέρει και την παράγραφο 7 του
άρθρου 16, που αφορά την επαγγελµατική αποκατάσταση -όλως
επικουρικώς. Το άρθρο 16, έχει εννέα παραγράφους.
Βέβαια, δεν είναι αντικείµενο του παρόντος να αναφερθώ στην
παράγραφο 2 του άρθρου 16. Χωρίς αυτά τα οποία επιτάσσει η
παράγραφος 2 του άρθρου 16, δηλαδή ότι βασική αποστολή –
και όχι ότι υποχρεούται, όπως λέει το άρθρο 1- του κράτους είναι
η παιδεία, χωρίς παιδεία τι θα δηµιουργήσουµε; Άψυχα ροµπότ,
τεχνολόγους και ερευνητάς που θα προσφέρουν µόνο στην τεχνολογική εξέλιξη; Αυτό είναι άχρηστο και επικίνδυνο.
Είδα και προηγούµενα νοµοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας,
τα οποία εψηφίσθησαν από τη Βουλή και τα οποία ήταν κάθε
άλλο παρά ικανοποιητικά. Είδα ότι κατέστη ανενεργός η διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 16, που αναφέρεται, εκτός των
άλλων, στην ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων. Και πολύ φοβούµαι ότι αν αρχίσει από τούδε
–που δεν το πιστεύω!- η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, θα
υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα πουν να αναθεωρηθεί αυτή η διάταξη της παραγράφου 2. Θα υπάρξουν πολλοί! Θυµηθείτε το!
Διότι όλοι αυτοί, τείνουν σταδιακώς εδώ και σαράντα χρόνια
στον αφελληνισµό. Πρώτα άνθρωποι και µετά τεχνικοί, τεχνολόγοι και ροµπότ. Πρώτα άνθρωποι, πρώτα Έλληνες!
Εάν συνεχιστεί µε το υπάρχον δυναµικό εδώ η έρευνα, η τεχνολογία και όλες οι καινοτοµίες, δεν νοµίζω ότι θα έχουµε ιδιαίτερα αποτελέσµατα. Και αυτό επειδή η Κυβέρνηση –όλες οι
κυβερνήσεις τα τελευταία σαράντα χρόνια- έχει δώσει εξετάσεις
διαπλοκής, διαφθοράς και η µόνη τεχνολογική έρευνα ήταν στα
εργαστήριά της, σχετικά µε το πως θα διαπλέκονται καλύτερα,
τεχνικότερα και πως θα προκαλούν διαφθορά και σε άλλους
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αλλά και στους ίδιους ως διεφθαρµένοι. Αυτή ήταν όλη η δραστηριότης της Κυβερνήσεως!
Βέβαια, πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός, όπως πάντα, δεν µε
ακούει, γιατί δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να µε ακούσει. Και
τώρα θυµηθήκαµε ξαφνικά να συντάξουµε ένα νοµοσχέδιο και
να το φέρουµε εδώ. Ακούστε, όµως! Υπάρχουν και θετικές διατάξεις. Δεν λέγω! Όµως, η ιστορία και η εµπειρία µάς έχει διδάξει
το εξής. Ότι αφήνονται πάρα πολλά περιθώρια, ώστε να παραµείνει –δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίς- ανασφάλιστη και ανέλεγκτη η εκροή χρήµατος προς ορισµένους ιδιώτες, προς ορισµένες ιδιωτικές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.
Και επειδή κρατεί ακόµα –και θα κρατεί όσο υπάρχει αυτή η
Κυβέρνηση- το κλίµα της διαπλοκής, της διαφθοράς και της ασεβείας προς το νόµο και προς την ηθική, ασφαλώς αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
Συνεπώς, δεν είδα πουθενά εδώ, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, µία
ασφαλιστική δικλίδα ότι τα χρήµατα, αυτές οι κρατικές επιχορηγήσεις, θα πάνε και θα πιάσουν τόπο. Δεν είδα, επίσης, ότι αυτό
θα αποτελέσει εκείνη την έλξιν η οποία θα µας φέρει πίσω αυτούς οι οποίοι εξεπατρήσθησαν, τους νέους µας επιστήµονες.
Δεν το βλέπω αυτό. Και επαναλαµβάνω τύποις υπάρχουν θετικές
διατάξεις.
Λοιπόν, δεν θέλω να επανέλθω στο άρθρο 16, που είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Πρέπει να το διορθώσετε, κύριε Υπουργέ –ο κ.
Λοβέρδος θα το κάνει, είµαι σίγουρος για αυτό- εδώ. Όχι στο
άρθρο 16 αλλά στην παράγραφο 1 του άρθρου 16. Και εάν θέλει
ο κύριος Υπουργός, επικουρικώς θα αναφερθεί και η παράγραφος 7 του άρθρου 16.
Θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις που έχω σταχυολογήσει
εδώ. Μιλάτε για διαδικασία αξιολογήσεως. Είναι κάτι εντελώς
ρευστό, είναι κάτι εντελώς ασαφές, το ποια θα είναι η διαδικασία
αξιολογήσεως. Δηλαδή, εγώ εάν προσκοµίσω δύο, τρία, τέσσερα
πτυχία, είµαι άξιος; Όχι, θα πρέπει να υπάρξει µια προσφορά µου
συγκεκριµένη, ώστε να συµπεριληφθώ σε κάποιο τέτοιο πρόγραµµα και να υποστηριχθώ οικονοµικά από το δηµόσιο.
Επίσης, χρησιµοποιείται ο όρος «βασική έρευνα». Και λέµε.
«Χωρίς να προβλέπεται άµεση εµπορική εφαρµογή ή χρήση, πειραµατική ή θεωρητική εργασία, που αναλαµβάνεται κυρίως για
την παραγωγή νέων γνώσεων, σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και παρατηρήσιµων γεγονότων». Αυτό µπορώ να το κάνω
και εγώ –µπορεί να το κάνει οιοσδήποτε- και να επιχορηγηθώ,
χωρίς ουσία, δηλαδή χωρίς να υπάρχει εφαρµογή. Δεν το αντιλαµβάνοµαι. Νοµικός είµαι αλλά δεν το αντιλαµβάνοµαι.
Περαιτέρω, δαπάνες προσωπικού: «Το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού στο βαθµό που
τα άτοµα αυτά απασχολούνται στο σχετικό σχέδιο ή δραστηριότητα». Ερωτάται: Τι εννοείτε «στο βαθµό»; Πώς προσδιορίζεται
αυτός ο βαθµός; Χρονικώς, ποσοτικώς; Πώς ακριβώς; Δεν το αντιλαµβάνοµαι ούτε αυτό, είναι αόριστο. Ο όρος «βαθµός» είναι
αόριστος, έπρεπε να είναι πιο συγκεκριµένος.
Και προχωρώ στην «Ένωση Καινοτοµίας» και λέµε «για να αντιµετωπιστούν» -το λέει µάλιστα και βαρβαριστί, «Innovation
Union»- «Προκλήσεις όπως. Η κλιµατική αλλαγή, η ασφάλεια
εφοδιασµού µε ενέργεια και τρόφιµα». «Ασφάλεια εφοδιασµού
µε ενέργεια και τρόφιµα», που έπρεπε για την αυτάρκειά µας, να
έχουµε πέσει γονατιστοί και να δουλεύουµε τα χωράφια µας, για
να έχουµε αυτάρκεια στα είδη διατροφής και έχουµε σµπαραλιάσει την γεωργία µας; Τώρα το θυµηθήκαµε;
Και όσον αφορά στη δηµογραφική γήρανση. Δηλαδή ένα
ερευνητικό κέντρο, πώς θα συντελέσει µε την έρευνά του για να
αντιµετωπίσει τη δηµογραφική γήρανση; Γηράσκει ο πληθυσµός
και έχουµε οξύτατο δηµογραφικό πρόβληµα. Πώς θα το αντιµετωπίσει; Δώστε λεφτά στους πολυτέκνους. Δώστε χρήµατα.
Δώστε απαλλαγές. Αφήστε τους αφορολόγητους. Μόνο έτσι αντιµετωπίζεται. Χρειάζεται κανένας εγκέφαλος που έχει γνώσεις
τεχνολογικές και τα υπόλοιπα, για να κάνει έρευνα το πως νέα
ζευγάρια θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά, το πως να διευκολυνθούν και ει δυνατόν, τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται να
έχουν και µια επιχορήγηση; Να ο τρόπος! Χρειάζεται ειδικό κέντρο ερεύνης επ’ αυτού ή κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας
ή πάµε να δικαιολογήσουµε καταστάσεις για ύποπτη εκροή χρη-
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µάτων;
Περαιτέρω, υπάρχει ένα καθεστώς ενισχύσεων στην παράγραφο 31 του άρθρου 2 που λέει: «Κάθε πράξη µε βάση την
οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω µέτρα εκτέλεσης, µπορούν να χορηγούνται µεµονωµένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις,
οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη, κατά τρόπο γενικό και
αφηρηµένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας µπορεί να χορηγείται ενίσχυση». Δεν καταλαβαίνω τίποτα ή µάλλον καταλαβαίνω,
αυτό που καταλαβαίνετε και εσείς. Ευκολότατη εκροή χρήµατος
υπόπτως. Ευκολότατη εκροή! Το λέει σαφώς εδώ, δεν χρειάζεται
να είσαι νοµικός.
Περαιτέρω, οι «συµβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας» στην
παράγραφο 43. «Η παροχή συµβουλών εργασίας και εκπαίδευσης στην ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, καθώς για τη βελτίωση της συνεργασίας». Τι διατύπωση είναι αυτή; Ούτε αυτήν
την καταλαβαίνω. Ένα καταλαβαίνουµε όµως, από εδώ. Θα πρέπει να πληρωθούν κάποιοι σύµβουλοι; Δηλαδή, έχουν ανάγκη
συµβούλων οι ερευνητές ή έχουν ανάγκη ερεύνης και µέσα για
να ερευνήσουν; Οι σύµβουλοι τι δουλειά έχουν; Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
Προχωρούµε πιο πέρα. Θα µιλήσω για το πεδίο εφαρµογής
και θα τελειώσω. Βλέπω ότι περνάει και η ώρα. Ξέρω ότι έχει µια
ανοχή ο κύριος Πρόεδρος και τον ευχαριστώ γι’ αυτό. Κι άλλες
φορές το έχει επιδείξει. Αλλά ήθελα να πω για την επικαιρότητα,
περαίνων µια-δυο λέξεις.
Στο πεδίο εφαρµογής λέει: «…οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α’,
Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ του παρόντος νόµου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται σε αυτές, εφαρµόζονται…» κ.λπ.. Και λέει τώρα στην παράγραφο β’ που παρέχονται επιχορηγήσεις, που παρέχεται
δηµόσιο χρήµα. Στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών µάλιστα-, στο Μουσείο Γουλανδρή, Φυσικής Ιστορίας, στο Ίδρυµα Ευγενίδου, στο Ίδρυµα Ορµύλια, στο Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, στο Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας –δεν το
ξέρω αυτό, το οµολογώ-, στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.
Τι έρευνα θα κάνει το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος; Θα αναπτύξει την τεχνολογία για πλέον ανώδυνη περιτοµή; Δεν το αντιλαµβάνοµαι αυτό. Το αντιλαµβάνεται κανένας; Θα πάρουν λεφτά,
δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν δισεκατοµµύρια εδώ και τα
στέλνουν στις τράπεζές τους έξω; Θα πάρουν κι αυτοί λεφτά;
Πάλι; Στο Ερευνητικό Κέντρο Μοχάµεντ Άλι. Τι είναι αυτό. Θα
ερευνήσει πώς θα γίνουν τα ηλεκτρονικά γάντια του µποξ; Δεν
τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγµατα. Δεν ξέρω, εκτός κι αν έχω
έρθει από άλλον πλανήτη.
Αυτά είναι τα ύποπτα που είπα, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι τα
ύποπτα. Πως θα υπάρχει εκεί που δεν πρέπει εκροή χρήµατος
αδίκου εις βάρος του ελληνικού λαού, πάντα εις βάρος του ελληνικού λαού! Και να µην επεκταθώ περαιτέρω για το άρθρο 1
του καταστατικού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου, που
δεν έχουν προσφέρει ούτε καρφίτσα στον Ελληνισµό!
Και περαίνων. Η συµβολή στην προώθηση της ισότητας των
φύλων, µε την ισότιµη ενσωµάτωση του γυναικείου φύλου στην
έρευνα. Μα είναι δυνατόν ποτέ να έχει κανείς αντίρρηση γι’ αυτό;
Είναι δυνατόν ποτέ; Αλίµονο! Υπάρχουν γυναικείοι εγκέφαλοι,
γυναίκες πολύ ανώτερες από τους άντρες. Ποιος θα µπορούσε;
Εκ περισσού έχει τεθεί αυτό. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί
ετέθη. Είναι αυτονόητο. Εντελώς αυτονόητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ισότης υπάρχει απόλυτη.
Εκεί που δεν υπάρχει ισότης –και εγώ θα το ήθελα να υπάρχειείναι στα δεκαοκτώ τους χρόνια οι γυναίκες να στρατεύονται.
Έχουµε ανάγκη στρατού.
Τελειώνω και θέλω µόνο το εξής, επειδή είναι στην επικαιρότητα, µε την άδειά σας και εάν επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, έχουµε
λίγο υπερβεί τον χρόνο. Κάντε µια προσπάθεια.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θα πω µόνο ένα, κύριε
Πρόεδρε, όσον αφορά την εθνική ενότητα. Σας ενδιαφέρει.
Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για εθνική ενότητα. Και µάλιστα, ακούσαµε τον κ. Παπαδηµούλη και τον κ. Μιχελάκη, επίσης,
από την άλλη πλευρά, να µιλάνε για εθνική ενότητα, διότι το
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απαιτούν οι στιγµές. Ξέρετε τι µου θυµίζει αυτό; Τους βιαστές
κάποιας ανήλικης, οι οποίοι αφού τη βιάσουν επανειληµµένως,
µετά ζητάνε την επιµέλειά της στα δικαστήρια. Αυτό µου θυµίζει.
Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει εθνική ενότης, από αυτούς οι
οποίοι έδρασαν αντεθνικώς όλα αυτά τα χρόνια, αποδεδειγµένα;
Απόδειξη; Η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και εξαθλίωση του
λαού µας, η συνεχής φορολόγηση χωρίς ελπίδα να βελτιωθούν
τα πράγµατα.
Τι άλλο θα µπορούσε να προκαλέσει µια τέτοια εθνική συνεννόηση, µε µόνο την επιτάχυνση των διαδικασιών εις βάρος της
πατρίδος µας, ώστε να εκτελεστούν κατά γράµµα οι αποφάσεις
των εντολέων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επιτρέψατε µου να κλείσω µε το του ποιητού: «Όσοι το
χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγό δουλείας ας
έχωσι» -γιατί αυτός τους πρέπει!-, «θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία», κύριοι κυβερνητικοί. Αλλά στερείστε και αρετής και τόλµης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Μακρή έχει τον
λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Παιδείας εισηγείται το νοµοσχέδιο µε τίτλο:
«Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες διατάξεις». Στο νοµοσχέδιο βέβαια βρέθηκε ακόµη µια φορά η ευκαιρία να κρεµαστούν εντελώς άσχετες τροπολογίες.
Ελπίζουµε να αντισταθείτε και να µη φέρνετε νέες εκπρόθεσµες ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως τροπολογίες για την Εκκλησία της Κρήτης, συµπλήρωση διατάξεων
σχετικά µε τους αξιωµατικούς του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και φυσικά την τροπολογία θεσµικού θανάτου της ΕΡΤ και ανανέωσης συµβάσεων του µορφώµατος
αυτού της ΝΕΡΙΤ που δηµιουργήσατε. Θα αναφερθούµε, βέβαια,
διεξοδικά στις τροπολογίες στην αυριανή συζήτηση.
Σήµερα, ακούσαµε από πολλούς συναδέλφους για την αξία
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας.
Ειδικά οι Βουλευτές που στηρίζουν την συγκυβέρνηση, ανέγνωσαν την εισηγητική έκθεση σαν σχολική έκθεση ιδεών. Εδώ, βέβαια, είναι Κοινοβούλιο, εδώ δεν φθάνει η έκθεση και χρειάζονται
και λύσεις για τα προβλήµατα που καθυστερούν την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία. Το ερώτηµα που τίθεται, είναι αν το νοµοσχέδιο αυτό παρέχει όλες αυτές τις λύσεις.
Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς, όχι. Είναι τόσο κακογραµµένο,
που τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2Δ του άρθρου 18
επαναλαµβάνονται, ενδεικτικό παράδειγµα το οποίο σας επισηµαίνει και η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής
και καταδεικνύει το επίπεδο προχειρότητάς σας.
Η έρευνα και η τεχνολογία χρειάζονται σχεδιασµό και δέσµευση στην υλοποίηση. Αυτά, βέβαια, δεν γίνονται µε µηδενικά
κονδύλια. Πρόσφατα, έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης
µε στοιχεία του 2011, κατατάσσουν την Ελλάδα στην εικοστή τέταρτη θέση µεταξύ είκοσι επτά κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύµφωνα µε τον δείκτη «Ένταση Έρευνας και Ανάπτυξης». Το 2012, δεν καταφέρατε τίποτα σπουδαιότερο, αφού η
χώρα εξακολουθούσε να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των είκοσι επτά χωρών.
Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, δεν δίνουν χρήµατα για την
έρευνα. Δίνουν µόνο στους εργολάβους εθνικών οδών, όταν αργούν οι Υπουργοί να υπογράψουν συµβάσεις και καταπέφτουν
ρήτρες. Δίνουν σε καναλάρχες δάνεια, τη στιγµή που οι επιχειρήσεις τους παρουσιάζονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Διαγράφουν βεβαιωµένα πρόστιµα σε επιχειρηµατίες. Μειώνουν
τους φόρους ολιγαρχών, που διενεργούν τριγωνικές συναλλαγές
µε offshore εταιρείες. Δίνουν σε ύποπτες ΜΚΟ, οι οποίες δεν παράγουν κανένα επιστηµονικό έργο και ύστερα αλλάζουν για µερικούς µήνες τον Ποινικό Κώδικα, προκειµένου να θέσουν τις
υποθέσεις δίωξης στο αρχείο.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σας πούµε -µια και µιλήσαµε για
ΜΚΟ- συγχαρητήρια για τον Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Παπαµιµίκο, ο οποίος για να στηρίξει τον κ. Φορτσάκη, µας
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είπε ότι θα πρέπει να φτιάξουµε και αστυνοµία πανεπιστηµίων.
Αυτό µου δίνει µια καλή ευκαιρία να σας κάνω µια πρόταση, να
δηµιουργήσουµε µία αστυνοµία για ΜΚΟ σε αυτήν τη χώρα, για
να δούµε που πήγαν τα κονδύλια, του κρατικού κορβανά.
Με το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο, όχι µόνο ρέπετε προς το
φασισµό και την αποδόµηση της δηµοκρατίας αλλά έρχεστε και
εκχωρείτε και νέες δυνατότητες σε ΜΚΟ, να λυµαίνονται κρατικό
χρήµα.
Συγκεκριµένα, σε σχετικό υπόµνηµα που έχει καταθέσει ο Σύλλογος Ερευνητών του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» διαβάζουµε ότι σχεδιάζετε τη δηµιουργία νέων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
ειδικού σκοπού και συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα αλλά και
τη δυνατότητα ίδρυσης πάσης φύσεως ιδιωτικών ερευνητικών
οργανισµών, ΜΚΟ ή εταιρειών, που θα διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόµου και δεν θα έχουν υποχρεωτικά ως κύριο
σκοπό τους την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα. Ακόµη και
σε φυσικά πρόσωπα δίνεται η δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
Οι παραπάνω φορείς, προβλέπεται να εντάσσονται στο Εθνικό
Μητρώο Ερευνητικών Οργανισµών, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και να λειτουργούν αποκλειστικά µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και αποκλειστικό στόχο
το οικονοµικό κέρδος, όχι βέβαια αυτό που είναι το δηµόσιο συµφέρον.
Οι φορείς αυτοί θα διενεργούν στο εξής έρευνα µε δηµόσια
χρηµατοδότηση, χωρίς κανείς να τους αξιολογεί και να αποτιµά
το έργο τους, σε αντίθεση µε το δηµόσιο εθνικό ερευνητικό ιστό
των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων, που εποπτεύονται από τη
Γενική Γραµµατεία έρευνας και Τεχνολογίας και που αξιολογούνται περιοδικά από διεθνείς επιτροπές εδώ και µία εικοσαετία.
Δεν µπορείτε να φέρετε ένα σωστό νοµοσχέδιο για την έρευνα
και την τριτοβάθµια εκπαίδευση και η ανικανότητά σας έρχεται
περαιτέρω και δηµιουργεί και ανασφάλεια στους ερευνητές της
χώρας.
Τα ερευνητικά κέντρα, όπως είναι ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», αναφέρονταν ρητά από τον προηγούµενο νόµο. Εάν ψηφιστεί το παρόν
νοµοθέτηµα δεν θα υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη παράθεση των
ερευνητικών κέντρων, µε αποτέλεσµα ο γενικός γραµµατέας, να
µπορεί να καταργήσει, για παράδειγµα, τον «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ», να
συγχωνεύσει το αστεροσκοπείο και να δρα χωρίς τη σύµφωνη
γνώµη του Κοινοβουλίου για τόσο σοβαρά και τόσο ευαίσθητα
ζητήµατα. Ύστερα µας λέτε ότι ο σκοπός σας είναι η προαγωγή
της έρευνας.
Η έρευνα, όµως, δεν µπορεί να γίνεται βασιζόµενη αποκλειστικά σε ιδιώτες. Η βασική έρευνα οφείλεται να διεξάγεται από
το κράτος, γιατί απλούστατα οι ιδιώτες ενδιαφέρονται για ερευνητικά προγράµµατα χαµηλού κόστους µε σύντοµη διάρκεια και
άµεσα αποτελέσµατα. Είναι λογικό, γιατί θέλουν να αποκτήσουν
γρήγορα κέρδος από τα χρήµατα τα οποία επενδύουν.
Αντίθετα το κράτος, έχοντας µια στρατηγική µεγιστοποίησης
του αποτελέσµατος για την κοινωνία, οφείλει να αναζητά τοµείς
που ωφελούν όλους τους πολίτες, χωρίς βέβαια να ενδιαφέρεται
άµεσα για τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και χωρίς να αποτιµά σε χρηµατικά ποσά τα αποτελέσµατα της έρευνας.
Το κράτος, οφείλει να διατηρεί ένα βασικό επίπεδο έρευνας,
όταν οι ιδιώτες δεν µπορούν ή δεν θέλουν να επενδύσουν και να
παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης ερευνητικών αλλά και πανεπιστηµιακών κέντρων µε την αγορά και –προσέξτε- να παρέχει
τη δυνατότητα, όχι να εξαρτά την ύπαρξη των πανεπιστηµίων
από την ιδιωτική χρηµατοδότηση. Άρα, δεν υπάρχει κανένα δίληµµα. Οι ρόλοι κράτους και ιδιώτη στην έρευνα είναι διακριτοί
και δεν υποκαθίστανται.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να κρύβεστε πίσω από νεοφιλελεύθερες εξυπνάδες, γιατί προσβάλλετε το ανθρώπινο δυναµικό των
ελληνικών ερευνητικών κέντρων τα οποία είναι σαφέστατο ότι
θέλετε να κλείσετε για να παρέχετε νούµερα απολυµένων στην
τρόικα.
Οι Έλληνες, βέβαια, διαπρέπουν στο εξωτερικό στον τοµέα
της έρευνας. Για παράδειγµα, αναφέρω τη Φωτεινή Αγραφιώτη
από το Νοµό Κοζάνης, η οποία σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και συνέχισε τις σπουδές της µε υποτροφία στο Πανεπιστή-
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µιο του Τορόντο. Εκεί, κατασκεύασε ένα λογισµικό που µπορεί
να καταγράφει µέχρι και το συναίσθηµα που αλλάζει από τους
χτύπους της καρδιάς, την αναπνοή, την πίεση και ό,τι έχει σχέση
µε την κλινική εικόνα του χρήστη και να φέρνει νέα δεδοµένα
στην ασφάλεια, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στην τηλεϊατρική
και σ’ όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτή, λοιπόν, την κοπέλα
την αξιοποιούν στον Καναδά.
Εδώ, βέβαια, έχετε διαλύσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της
χώρας, γιατί έχετε αποδοµήσει και κλείσει τα αµυντικά συστήµατα της χώρας και βέβαια αποδοµείτε και κλείνετε τα δηµόσια
νοσοκοµεία της χώρας.
Έτσι, λοιπόν, ποια θα ήταν η τύχη της συγκεκριµένης ερευνήτριας στην Ελλάδα της µνηµονιακής δανειακής σύµβασης,
καθώς η κοπέλα αυτή δεν είναι γόνος γνωστής οικογένειας, για
να διορίζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε χιλιάδες
ευρώ µισθό το χρόνο ούτε βέβαια ήταν ή είναι αφισοκολλητής
των κοµµάτων σας;
Το συµπέρασµα είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά δυνατά
µυαλά. Διαθέτει, όµως, και καταξιωµένα πανεπιστήµια, παρ’ όλο
που εσείς τα έχετε αποδοµήσει και αυτά.
Διαβάζουµε σε σχετικό δηµοσίευµα: «Στην κορυφή της Ευρώπης το Τµήµα Φυσικής Κρήτης. Πανευρωπαϊκή πρωτιά πέτυχε το
Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε αξιολόγηση multirank που έγινε ανάµεσα σε εκατόν σαράντα τρία τµήµατα φυσικής µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η διάκριση του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης
ως το κορυφαίο στην Ευρώπη, επιτεύχθηκε για την ποιότητα
αλλά και την ποσότητα του ερευνητικού του έργου, για την παγκόσµια απήχησή του, τις διεθνείς επιστηµονικές συνεργασίες και
το ύψος της ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης από διεθνείς οργανισµούς.
Εµείς, όµως, δεν διαθέτουµε κυβερνήσεις ικανές να απαγκιστρωθούν από το παλαιοκοµµατικό κατεστηµένο της διαπλοκής
και της υπόγειας συναλλαγής που θα έλθουν να υποστηρίξουν
αυτούς τους ανθρώπους για να τους αξιοποιήσουµε αύριο, ώστε
να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Θυµόµαστε βέβαια όλοι το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για τα πανεπιστήµια, σύµφωνα µε το οποίο αναθέτατε την εκπόνηση σχεδίου αξιολόγησης και αναδόµησης των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων σε θυγατρικές ιδιωτικών ΙΕΚ. Γιατί; Για να διατηρηθεί ένας κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τοµέας, που δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τα δηµόσια ιδρύµατα. Αυτοί οι ιδιώτες είναι τώρα που θα χρηµατοδοτήσουν την έρευνα.
Θα πρέπει, βέβαια, να αστειεύεστε αν το πιστεύετε αυτό. Με
τέτοια µέτρα ούτε έρευνα παράγεται ούτε τίθενται οι βάσεις της
ανάπτυξης. Με τη δική σας οπτική και µε νοµοσχέδια σαν κι αυτό,
το µόνο που καταφέρνετε είναι η εξαγωγή εξειδικευµένου προσωπικού στο εξωτερικό.
Δεκαέξι χιλιάδες ιατρούς και νοσηλευτές ζητούν οι Φινλανδοί
µε υψηλούς µισθούς. Φυσικά τους συµφέρει, γιατί το κόστος εκπαίδευσης των ιατρών αυτών το έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούµενοι και αν δεν κάνω λάθος, το κόστος κάθε φοιτητή
είναι 100.000 ευρώ για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή.
Την ίδια ώρα, βέβαια, η ελληνική Κυβέρνηση υποχρεώνει το
προσωπικό των νοσοκοµείων σε εξαντλητικές υπερωρίες, πληρώνει διοικητές νοσοκοµείου χωρίς να καλύπτει τις ιατρικές θέσεις και περνάει νόµους που καταργούν στην πράξη τη δηµόσια
υγεία. Ο ΕΟΠΥΥ, δεν καλύπτει ακόµη την αξονική αγγειογραφία
των ασθενών. Μπορεί να το συµπεριλάβετε στο µέλλον αλλά στο
µεταξύ θα έχουν πεθάνει κάποιοι που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλεια ή χρήµατα.
Δεν είστε ικανοί να παρέχετε τα στοιχειώδη στους Έλληνες
πολίτες, γι’ αυτό και αναφέρθηκα σε αυτό το παράδειγµα. Και
έρχεστε και διατυµπανίζετε ότι θα αναβαθµίσετε την έρευνα και
δεν µας λέτε µε ποιον τρόπο. Δεν εκµεταλλεύεστε καν τα τριτοβάθµια ιδρύµατα που έχουν ειδικευµένες γνώσεις σε ζωτικούς
τοµείς της ελληνική οικονοµίας, όπως για παράδειγµα, κύριε
Υπουργέ, το ΤΕΙ Καβάλας, το οποίο διαθέτει ειδικό τµήµα για µηχανικούς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σας ρωτώ. Μια που φέρατε και τις συµβάσεις για τους υδρο-
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γονάνθρακες, το αξιοποιήσατε; Ανατρέξατε στο διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό, για να αναζητήσετε προτάσεις αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας; Προφανώς όχι, γιατί είχατε προσλάβει δικά σας παιδιά σαν συµβούλους και τους παρείχατε ταξίδια, αντί να αξιοποιείτε τους πόρους ως πραγµατική
επένδυση για τη χώρα.
Το υπόµνηµα των ερευνητών του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» είναι ξεκάθαρο. Συγκεκριµένα µεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι έκδηλο
πλέον σε όλη την ερευνητική µας κοινότητα ότι ο σκοπός που
εξυπηρετείται από το νοµοσχέδιο είναι η διάλυση των διεθνών,
καταξιωµένων και ήδη συστηµατικά αξιολογούµενων δηµόσιων
ερευνητικών κέντρων και η παραχώρηση των εθνικών υποδοµών
τους, σε οποιασδήποτε µορφής εταιρείες ή οργανισµούς που θα
έχουν τους σκοπούς τους και µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων,
την έρευνα και που θα µπορούν να διαχειριστούν τα κονδύλια
του νέου ΕΣΠΑ χωρίς έλεγχο, αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία.»
Δυστυχώς, η έρευνα και η καινοτοµία, από εθνική προτεραιότητα της χώρας, όπως θα έπρεπε να είναι, έγιναν -αίφνης το
Μάιο του 2014 µε πρωτοβουλία Ελλήνων πολιτικών- µνηµονιακή
υποχρέωση.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς του λόγους που σας ανέφερα, καταψηφίζω το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Θα πρέπει να σας πω ότι
στους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές, οι αποφάσεις
του καθενός µας, δεσµεύουν αποκλειστικά τους ίδιους και την
πολιτική συνείδηση του καθενός µας. Δεν µπορώ, λοιπόν, να συναινέσω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί νοµοσχέδιο αποδόµησης της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτοµίας της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Μπατσαρά, τελευταία οµιλήτρια για σήµερα
και µετά θα ψηφίσουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία, αποτελούν βασικούς πυλώνες στους
οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη µιας χώρας. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι πρέπει να διέπονται από ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο,
το οποίο να ανταποκρίνεται στην κρατούσα πραγµατικότητα
αλλά και να αντέχει στις προκλήσεις του µέλλοντος, τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές.
Ιδιαίτερα για τη χώρα µας, η οποία τα τελευταία έτη µαστίζεται
από βαθύτατη οικονοµική κρίση και ύφεση, η πολιτική για την
έρευνα και την καινοτοµία καθίσταται κοµβικής σηµασίας και
µπορεί να αποδειχτεί σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης, εάν ο κύριος στόχος της είναι η αποκατάσταση της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας και δι’ αυτών η πάταξη της ανεργίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και εντέλει, η ανάκαµψη της οικονοµίας.
Καθίσταται εποµένως αναγκαία η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου για την έρευνα
και την τεχνολογία και η προσαρµογή σε ένα ανανεωµένο µοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνάφεια ανάµεσα
στους οικονοµικούς και κοινωνικούς του στόχους, τη συνοχή µε
άλλες πολιτικές δράσεις και την καθολικότητα όσον αφορά στο
εύρος και στους ενδιαφερόµενους φορείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου, εισάγει
ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα διέπει στο εξής την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία σύµφωνο µε τις επιταγές του Συντάγµατος µα και µε τις σύγχρονες εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις.
Εντός του πλαισίου αυτού, η πολιτεία επιδιώκει ένα διαφορετικό µείγµα πολιτικής, µια ρεαλιστική πρόταση η οποία αξιοποιεί
την εµπειρία του παρελθόντος, λαµβάνοντας παράλληλα υπ’
όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις.
Υπό αυτήν την έννοια, το παρόν σχέδιο νόµου προσφέρει νέα
εύχρηστα εργαλεία και πιο αποτελεσµατικές δοµές στον ερευνητικό ιστό της χώρας, επιχειρώντας τη σύνδεσή του µε τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των
προσπαθειών της επανεξέτασης των πολιτικών για την έρευνα
και την καινοτοµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βασική προτεραιότητα του παρόντος νοµοσχεδίου, είναι η δηµιουργία ενός εθνικού χώρου έρευνας, ο οποίος θα αποτελεί και
τον ακρογωνιαίο λίθο µιας κοινωνίας της γνώσης όπου η εκπαίδευση, η έρευνα, η κατάρτιση και η καινοτοµία, θα στοχεύουν
στην αποτελεσµατική επίτευξη των οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και στην εκπλήρωση των προσδοκιών των πολιτών.
Παράλληλα, σ’ αυτόν τον εθνικό χώρο έρευνας, θα κυκλοφορούν ελεύθερα οι ερευνητές, οι τεχνολογίες και η γνώση, θα καταβάλλεται προσπάθεια αποτελεσµατικού συντονισµού των
εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, των
προγραµµάτων και των πολιτικών.
Τέλος, θα αξιοποιούνται οι ευρωπαϊκές και εθνικές χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων.
Είναι σαφές εκ των ανωτέρω και εξ όσων έχουν αναφέρει αρκετοί συνάδελφοι και ο κύριος Υπουργός αλλά και ο εισηγητής
της παράταξής µας, κ. Κόνσολας, ο οποίος µε σαφή και λεπτοµερή λόγο ανέπτυξε το νοµοσχέδιο, ότι στις παρούσες συνθήκες, οι πολλοί και ποικίλοι φιλόδοξοι στόχοι, τα διαφορετικά
εργαλεία επίτευξής τους, οι φορείς και οι δοµές υλοποίησης της
νέας πολιτικής για την ΕΤΑΚ, απαιτούν νέους τρόπους συντονισµού των εισαγόµενων πολιτικών, της καινοτοµίας, προκειµένου
να διασφαλιστεί η συνοχή του σχεδιασµού και της εφαρµογής
του.
Καλείται προς τούτο η γενική γραµµατεία έρευνας και τεχνολογίας να παίξει το ρόλο ενός κεντρικού συντονιστή, µε στόχο
την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την αποσυµφόρηση
της αγοράς και των ερευνητικών συστηµάτων και αρµοδιοτήτων,
την αύξηση της χρηµατοδότησης και τη χρησιµοποίηση των δηµόσιων συµβάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου,
προτείνει για πρώτη φορά εθνική στρατηγική για την έρευνα, την
τεχνολογία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία και ένα
πρώτο επταετές ρεαλιστικό και αποτελεσµατικό σχέδιο δράσης
για την υλοποίησή της. Τα δυο αυτά εγκρίνονται από το ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Αποτελεί δε µια σύγχρονη πολιτική πρόταση, η οποία κάτω
από τις παρούσες δυσµενείς συνθήκες και µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο ο οποίος χαρακτηρίζεται από την επιταχυνόµενη
παγκοσµιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίας και από την
συνεχή εµφάνιση νέων επιστηµονικών και τεχνολογικών δυνάµεων, θα δώσει νέα ώθηση στην έρευνα και την τεχνολογία.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά θα στηρίξω το σχέδιο νόµου. Καλώ και εσάς να το στηρίξετε
ως ένα καινοτόµο και πρωτοποριακό σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε την κυρία συνάδελφο για την συντοµία της οµιλίας της.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν .
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Έρευνα,
τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
14 Οκτωβρίου 2014 και της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2014 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, τα Πρακτικά της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2014 και της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2014 επικυρώθηκαν οµοφώνως.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.41’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 26 Νοεµβρίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργαΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σία:
α) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες
διατάξεις».
β) Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής,
για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Παύλου Βογιατζή και Ιωάννη Μιχελάκη , σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

