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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ’
Πέµπτη 27 Νοεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 27 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Βασίλειο Κυριακάκη, Βουλευτή Φθιώτιδας τα ακόλουθα
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2381) Ο Βουλευτής Κερκύρας κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Κέρκυρας εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την παρακράτηση
κοινοτικών επιδοτήσεων ελαιόλαδου για όσους παραγωγούς
έχουν λάβει καλλιεργητικά δάνεια ή έχουν οφειλές προς τον ΟΓΑ
και την εφορία.
Υγείας
2382) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την ανάγκη ενίσχυσης
του ΕΚΑΒ στο Νοµό Ηλείας µε προσωπικό και σύγχρονα οχήµατα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2383) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΟΝΝΕΔ Ηλείας
επισηµαίνει τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας
Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης
και Οικονοµίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και αιτείται την επίλυσή τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2384) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΟΝΝΕΔ Ηλείας
επισηµαίνει τα προβλήµατα που εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας και αιτείται την επίλυσή τους.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2385) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο

Ηλείας παραθέτει τις προτάσεις του για τον τρόπο εφαρµογής
του νοµοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, παρέχοντας στρατηγικές
ανάπτυξης µε σκοπό τη βιωσιµότητα των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων.
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
2386) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ενώσεις τεχνικών ελληνικού κινηµατογράφου και ιδιωτικής τηλεόρασης Αττικής,
Βόρειας Ελλάδας, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κρήτης διαµαρτύρονται για την υποβάθµιση των ειδικοτήτων τους και την απαξίωση της εξειδικευµένης εκπαίδευσης επαγγελµατιών µε
προδιαγραφές, επισηµαίνοντας την ανάγκη επίλυσης των προβληµάτων τους.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
2387) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κιµώλου επισηµαίνει
την έλλειψη πόσιµου νερού στο νησί και το αδιέξοδο των κατοίκων της Κιµώλου και αιτείται την άµεση επίλυση του προβλήµατός τους.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2388) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µαθητές-οικότροφοι της
Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων, εκφράζουν τη διαµαρτυρία
τους για τις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας της Σχολής και αιτούνται την άµεση λήψη αποφάσεων και µέτρων για την επίλυση
του ζητήµατος.
Υγείας
2389) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου του
Νοµού Ηρακλείου επισηµαίνει την ανάγκη δηµιουργίας σταθµού
ΕΚΑΒ στο Δήµο Βιάννου για τη στήριξη ολοκληρωµένης παροχής άµεσης βοήθειας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2390) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον αποκλεισµό του Νοµού Μαγνησίας από τα προγράµµατα
επιδοτήσεων «Leader».
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2391) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Παραγωγοί Νεκταρινιών του Δηµοτι-
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κού Διαµερίσµατος Περιγιαλίου Κορινθίας, καλούν τις αρµόδιες
αρχές να υλοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου
να δοθούν οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις στους ασφαλισµένους παραγωγούς του φορέα των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ).
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2392) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Εµπόρων του Νοµού Θεσσαλονίκης εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για την αντιµετώπιση του θέµατος της ρύθµισης
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2393) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
του 53ου Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών εκφράζει τη δυσαρέσκειά
του για τα λειτουργικά κενά του Σχολείου και αιτείται την άµεση
κάλυψη τους προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία
του.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2394) Ο Βουλευτής Ρεθύµνης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Λύκειο
(ΕΠΑΛ) Γαράζου Ρεθύµνης επισηµαίνει τις σηµαντικές ελλείψεις
εκπαιδευτικού προσωπικού και αιτείται την άµεση αποκατάσταση
τους προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εσωτερικών
2395) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων του Δήµου Αγρινίου
του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας καλεί τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν προκειµένου να υπάρξει η κρατική αρωγή για την
αντιµετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν στην περιοχή
λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων χαλαζόπτωσης.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2396) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Λαµίας αιτείται την ίδρυση Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου Στερεάς Ελλάδας µε στόχο την άµεση διάθεση του
φυσικού αερίου σε οικιακούς, εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές σε όλη τη γεωγραφική ενότητα της εν λόγω Περιφέρειας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2397) Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µελισσοκοµικοί συνεταιρισµοί
Αγρινίου και Ναυπάκτου και οι σύλλογοι µελισσοκόµων ΑχαΐαςΑιγίου, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας αιτούνται την άµεση καταβολή αποζηµιώσεων για την καταστροφή της παραγωγής τους,
η οποία προκλήθηκε εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινοµένων
που έπληξαν τις εν λόγω περιοχές.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2398) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Βόλου, αιτείται τον επανέλεγχο και τον επαναπροσδιορισµό των κριτηρίων
και της διαδικασίας ένταξης των αγροτικών επιχειρήσεων στα
επιδοτούµενα προγράµµατα για την πρόσληψη ανέργων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2399) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µαθητές της Β’
τάξης του Γυµνασίου Κρεστενών του Νοµού Ηλείας επισηµαίνουν την έλλειψη εκπαιδευτικού για την εκµάθηση δεύτερης
ξένης γλώσσας και αιτούνται την άµεση αναπλήρωσή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παιδείας και Θρησκευµάτων
2400) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονοµία
(ΕΠΔΟ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας καλούν τις αρµόδιες αρχές να συνεργαστούν για
να αναγνωριστούν τα εργασιακά τους δικαιώµατα, προκειµένου
να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις µια θέση στην αγορά εργασίας.
Εθνικής Άµυνας
2401) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εθελοντών Μακράς
Θητείας Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται την ίση προαγωγική µεταχείριση εθελοντών του ν. 1848/1989 µε τις εθελόντριες του ν.
705/77 και τους εθελοντές του άρθρου 45 του ν. 445/1974.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2402) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αναπληρωτών Φιλολόγων εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την
κατάργηση του µαθήµατος της Λογοτεχνίας από την Γ’ τάξη του
Γενικού Λυκείου.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
2403) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την
κατάργηση του άρθρου 1, του ν. 358/1976 και την ψήφιση του
ν. 4254/2014.
Υγείας
2404) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών του
Νοµού Κορινθίας «Η ΕΛΠΙΔΑ», η Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου
αιτούνται την άµεση στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου µε νεφρολόγο ιατρό, καθώς
επίσης την πρόσληψη επικουρικών ιατρών άλλων ειδικοτήτων,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2405) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων παραθέτει τα αιτήµατά του σχετικά µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2406) Η Βουλευτής Κιλκίς κ. ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ΑΜΕΑ του Νοµού Κιλκίς «ΒηµατιΖΩ» αιτείται την άµεση
σύναψη σύµβασης µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η οποία κρίνεται αναγκαία για την επιβίωση και τη συνέχιση της λειτουργίας του.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2407) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πολιτιστικοί σύλλογοι
των βορεινών χωριών του Δήµου Σητείας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Δηµοτικό Σχολείο
Σφάκας και αιτούνται την άµεση αναπλήρωσή τους, προκειµένου
να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη
2408) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ναυπηγείων Ελευσίνας καταγγέλλει τη διοίκηση για τη µη καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους και τη διακοπή της µεταφοράς τους από και προς τα ναυπηγεία.
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Επικρατείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2409) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Γενηδούνιας
παραθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγµα, για το εκλογικό
σύστηµα και τη διοίκηση του κράτους.

Εσωτερικών
2418) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Γενηδούνιας
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ανυπαρξία κρατικού σχεδίου και µελέτης διαχείρισης απορριµάτων, τόσο για την Αττική,
όσο και για τους επί µέρους δήµους της χώρας µας.

Οικονοµικών
2410) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος φυσικών προσώπων
οµολογιούχων ελληνικού δηµοσίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του
για τις ενέργειες της Κυβέρνησης, όσον αφορά τα προβλήµατα
των µικροοµολογιούχων.

Υγείας
2419) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Χατζηαντωνίου παραθέτει επιχειρήµατα ενάντια στην απόφαση (Υ9/οικ. 70521) µε
τίτλο «Βραχυπρόθεσµα και Μακροπρόθεσµα Μέτρα Ελέγχου
Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων»
και συγκεκριµένα το Triplex καρδιάς.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2411) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η συντονιστική επιτροπή προέδρων δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για το σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που κατατέθηκε στη Βουλή.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2412) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο σύλλογος εργαζοµένων αχαϊκής
συνεταιριστικής τράπεζας αιτείται την απορρόφηση από την
Εθνική Τράπεζα, όλων των υπαλλήλων των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών.
Οικονοµικών
2413) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελµατιών του Νοµού Θεσσαλονίκης επισηµαίνει την
ανάγκη τροποποίησης του επικείµενου φορολογικού νοµοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή και αιτείται τη µείωση των υπέρογκων προστίµων που κατέβαλαν οι φορολογούµενοι µε βάση
το άρθρο 59 του ν.4174/2013.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2414) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ
– ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ και Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
και Εµπόρων του Νοµού Θεσσαλονίκης, καλεί τις αρµόδιες
αρχές να συνεργαστούν προκειµένου να αντιµετωπιστεί το κρίσιµο ζήτηµα της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την
εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2415) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ρόδου
του Νοµού Δωδεκανήσου αιτείται τον αποχαρακτηρισµό των
αναδασωτέων εκτάσεων µετά την πρώτη δεκαετία από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε οι σχετικές περιοχές να µην
παραµένουν δεσµευµένες και ανεκµετάλλευτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Επικρατείας, Υγείας
2416) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική
Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού θέτει ερωτήµατα για
τη νοµιµοποίηση της αντιπροσωπείας µελών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, αφού οι εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού της συµβουλίου δεν έχει ακόµα συγκροτήσει Σώµα.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων
2417) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος
Ρόδου επισηµαίνει την ανάγκη εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας
σχετικά µε την αποτροπή της αυθαίρετης βόσκησης.

Οικονοµικών
2420) Οι Βουλευτές Φθιώτιδας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και Φωκίδος κ. ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα επιµελητήρια Φθιώτιδας και
Φωκίδας αιτούνται την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιόλαδου για το τρέχον ελαιοκοµικό έτος
και παραθέτουν προτάσεις, προκειµένου η εκκαθάριση να πραγµατοποιείται ανά µήνα, εντός της ελαιοκοµικής περιόδου.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών
2421) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο δήµαρχος του Δήµου Ερύµανθου του Νοµού Αχαΐας αιτείται την ενίσχυση της αντιπληµµυρικής
θωράκισης του δήµου.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2422) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχάνων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και το Επιµελητήριο Αχαΐας εκφράζουν την ανησυχία τους για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για
τη χρηµατοδότηση του έργου του νέου εµπορικού πολυχρηστικού λιµένα στην Πάτρα.
Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2423) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτρης Μπότσαρης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την απόφαση των αρµοδίων να
µη χορηγούν ακριβά φάρµακα ή συσκευές σε υπερήλικες ασθενείς.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2424) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι φορείς και οι πολίτες του
Νοµού Αρκαδίας παραθέτουν σειρά προτάσεών τους για το σχεδιασµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Νοµό Αρκαδίας, προκειµένου να δοθεί µόνιµη
λύση που θα προστατεύει τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη
2425) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου αιτείται το χαρακτηρισµό του Δήµου Αιγιαλείας ως
σεισµόπληκτη περιοχή και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
καθώς και την επαναλειτουργία των απαραίτητων δηµόσιων υπηρεσιών.
Εθνικής Άµυνας
2426) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο καταγγέλλει την Κυβέρνηση για το λουκέτο των ΕΑΣ.
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Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2427) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Τσιρίκος αιτείται
κοινοβουλευτική παρέµβαση από πρώην βουλευτή για οικονοµικά αδικήµατα που περιέπεσαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Εθνικής Άµυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2428) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο καταγράφει την αγωνία
των εργαζοµένων στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ), για
τη διασφάλιση της λειτουργίας του εργοστασίου.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2429) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο «Μορφωτικός - Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεαπόλεως Σπάτων»
εκφράζει την διαφωνία του για τις απαλλοτριώσεις κατοικιών, οι
οποίες δεν βρίσκονται εντός του περιφραγµένου χώρου του Αερολιµένα Αθηνών και δεν επηρεάζουν την ασφάλεια προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2430) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μεγαρέων αιτείται
τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού των ΟΤΑ στον
ΧΥΤΑ Φυλής.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2431) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Κρωπίας
εκφράζει τη στήριξή του στις ενέργειες της συντονιστικής επιτροπής κατοίκων της «Δεξαµενής» Κορωπίου για το πρόβληµα
που αντιµετωπίζει η περιοχή εξαιτίας της συµπεριφοράς οµάδας
πολιτών.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2432) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία οι σύλλογοι µελισσοκόµων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας- Αιγίου και Ηλείας και οι µελισσοκοµικοί συνεταιρισµοί Αγρινίου και Ναυπάκτου εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους
για τη σηµαντική µείωση της παραγωγής τους, λόγω δυσµενών
καιρικών συνθηκών και αιτούνται την άµεση δροµολόγηση των
διαδικασιών αποζηµίωσης των παραγωγών µελισσοκόµων, όπως
αυτή προβλέπεται από τους κανονισµούς του ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων
2433) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµόσιων Έργων αιτείται την
άµεση εφαρµογή της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων
του ν. 4281/2014 στις υφιστάµενες εκτελούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2434) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής
Αττικής αιτείται την άρση του περιοριστικού όρου των 40 χιλιοµέτρων για τις επιδοτήσεις των αγροτών της Ανατολικής Αττικής
και την ένταξη όλων αυτών των περιοχών στα επιδοτούµενα προγράµµατα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Εσωτερικών
2435) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι γονείς, οι µαθητές και οι
εκπαιδευτικοί του Νοµού Ηµαθίας αιτούνται τη δηµιουργία ενι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αίου κρατικού φορέα για δωρεάν και ασφαλή µετακίνηση των µαθητών στα σχολεία.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
2436) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κισσάµου αιτείται
την κήρυξη και οριοθέτηση νέου αρχαιολογικού χώρου στη θέση
Μπουρούνι - Μακρύς Τοίχος του Δήµου Κισσάµου, καθώς και
τον καθορισµό των ζωνών προστασίας µε προσδιορισµένες χρήσεις γης και την ένταξή τους σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2437) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αντώνιος Χάλαρης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αύξηση των χρόνων ασφάλισης
στην κατώτατη σύνταξη επισηµαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2438) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ελλιπή
αστυνόµευση της ευρύτερης περιοχής του Νότιου Πηλίου και
στο αίτηµα της δηµοτικής αρχής για άµεση ενίσχυση της αστυνοµικής της δύναµης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2439) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Λέσβου
«ΚΑΛΕΣΜΑ» καταγγέλλει την εξαίρεση των καθηγητών αγγλικής
γλώσσας από την πράξη της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αιτείται την άµεση ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραµµα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2440) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ηλιούπολης του
Νοµού Αττικής εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ανέγερση
ναού κοπτορθόδοξου δόγµατος στην περιοχή της Ηλιούπολης,
επισηµαίνοντας τον κίνδυνο να πληγεί ανεπανόρθωτα η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Εθνικής Άµυνας
2441) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας προτείνει την αναγραφή
της αναδροµικότητας του άρθρου 7, παρ. 2 του ν. 4284/2014 από
την έναρξη ισχύος του ν. 2936/2001 µε νέα τροπολογία που θα
κατατεθεί στη Βουλή.
Οικονοµικών, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
2442) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης, που θα προβλέπει τη χορήγηση
επιδόµατος κίνησης σε άτοµα µε ακρωτηριασµό και των δύο
άκρων, καθώς και την ένταξη σε αυτήν και άλλων πρόσθετων
αναπηρικών περιπτώσεων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2443) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης παραθέτει τη συµπλήρωση
της τροπολογίας που αφορά σχέδιο νόµου σχετικά µε τους κατόχους πτυχίου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ ή άλλου ισότιµου πτυχίου ειδικότητος.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2444) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αναστάσιος Κουτσούκος εκφράζει την διαµαρτυρία του για την τοποθέτηση Διευθύντριας
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σε Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο µε βαθµό πτυχίου «Καλώς».
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2445) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αιτείται την άρση του
περιοριστικού όρου των σαράντα χιλιοµέτρων για την επιδότηση
των αγροτών της Ανατολικής Αττικής και παραθέτει προτάσεις
που αποβλέπουν στη διατήρηση των αγροτικών καλλιεργειών και
την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονοµίας.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2446) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος
εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τροπολογία του σχεδίου
νόµου: «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες
διατάξεις» στην οποία καταργείται το µάθηµα της πληροφορικής στην Γ’ τάξη του γενικού λυκείου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
2447) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αποκορώνου του
Νοµού Χανιών αιτείται την άµεση έγκριση της δευτερογενούς
χρήσης της Δηµοτικής Σχολής Κεφαλά, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως παράρτηµα του Βενιζελείου Ωδείου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2448) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Πατρών καθηγητής
Δηµοσθένης Πολύζος επισηµαίνει την διενέργεια έκθεσης του
Πανεπιστηµίου Πατρών σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο
Αχαΐας µε στόχο την παρουσίαση της έρευνας και την προώθηση της καινοτοµίας για την ενίσχυση της απασχόλησης.
Επικρατείας, Εθνικής Άµυνας
2449) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την
απαξίωσή της και τονίζει τη µη αποδεκτή µερική συµµόρφωση
του ελληνικού δηµοσίου στην απόφαση του Συµβουλίου της Επι-
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κρατείας, η οποία προσβλέπει σε αντισυνταγµατικές περικοπές
των αποδοχών τους.
Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2450) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Βαρβάρα Γαιτανίδου εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για την καθυστέρηση της µετάταξής της σε
ανώτερη κατηγορία κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ψυκτικού,
παρά τη θετική απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συµβουλίου
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2451) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών και Πυροσβεστών
Πενταετούς
Υποχρέωσης αιτείται τη χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών
2452) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική-Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τα προβλήµατα συντονισµού των αρµοδίων
υπηρεσιών σε αυτοψίες κτηρίων µετά από εκδήλωση σεισµού.
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2453) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε σχέσεις
της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής µε προφυλακισµένο εργολάβο σκουπιδιών.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1126/16-07-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Πετράκου Αθανασίου, Αποστόλου Ευάγγελου και Κοδέλα
Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 123/24-09-2014 έγγραφο
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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2. Στην µε αριθµό 1328/22-07-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.

«
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Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 14/24-09-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
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»
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ακόλουθη απάντηση:
3. Στην µε αριθµό 1502/29-07-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Μωραΐτη Νικολάου, Μανωλάκου Διαµάντως και Λαµπρούλη
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Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 170/24-09-2014 έγγραφο από
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη
απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 1850/12-08-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.

«
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Δερµιτζάκη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 212/24-092014 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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»
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φίµων η ακόλουθη απάντηση:
5. Στην µε αριθµό 2039/27-08-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Στρατούλη Δηµητρίου, Ουζουνίδου Ευγενίας, Διώτη Ηρούς,
Καραγιαννίδη Χρήστου, Μπάρκα Κωνσταντίνου, Μπόλαρη Μα-
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ρίας, Σταθά Ιωάννη, Χαραλαµπίδου Δέσποινας, Μητρόπουλου
Αλέξιου και Τσουκαλά Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
5601/14-09-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 2149/02-09-2014 ερώτηση της Βουλευτού

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κ. Ιακωβίδου Παναγιώτας (Τάνιας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
5626/24-09-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
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νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 28 Νοεµβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 320/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες.
2. Η µε αριθµό 309/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροαπαλλαγή των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Η µε αριθµό 307/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής
γλώσσας στα σχολεία της χώρας µας.
4. Η µε αριθµό 313/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη - Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την παροχή ρευστότητας στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
5. Η µε αριθµό 317/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των δεδου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λευµένων στους εργαζοµένους στη «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ».
6. Η µε αριθµό 315/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Βασίλειου Καπερνάρου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάργησης
των επιδοµάτων από την εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 321/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου
προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη επιπλέον δήµων της Περιφέρειας Αττικής στα προγράµµατα επιδότησης νέων αγροτών.
2. Η µε αριθµό 310/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Γεσθηµανής (Μάνιας) Παπαδηµητρίου προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεατρικό Μουσείο.
3. Η µε αριθµό 314/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας
Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την
ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και τη διεύρυνση του FORUM Δυτικής Μεσογείου.
4. Η µε αριθµό 316/25-11-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την απόλυση εκλεγµένου
εκπροσώπου εργαζοµένων και τη µη εφαρµογή της εργατικής
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νοµοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 301/24-11-2014 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασίλειου Κυριακάκη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται νοµίζω να µιλήσουµε ιδιαίτερα
για τον ιστορικό ρόλο, τον τόσο σηµαντικό, του µεγαλύτερου ανθρωπιστικού οργανισµού στη χώρα µας, του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Παρ’ όλο που θα θεωρούσαµε ότι σήµερα στη χώρα,
στην Ελλάδα του 2014, στη χώρα της ανθρωπιστικής κρίσης τέτοιου είδους οργανισµοί θα µπορούσαν και θα έπρεπε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, δυστυχώς είµαστε παράδειγµα προς
αποφυγή στη διεθνή κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, µε την επιστολή-τελεσίγραφο του Γενικού
Γραµµατέα της Διεθνούς Οµοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού
Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου κ. Μπεκέλε Γκέλετα την 1-22013, κατέστη σαφές το ενδεχόµενο αποποµπής του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού από τη διεθνή οµοσπονδία για τους εξής λόγους:
Άρνηση τροποποίησης του απαρχαιωµένου καταστατικού του,
σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα και σύγχρονα πρότυπα.
Άρνηση παροχής στη διεθνή οµοσπονδία των οικονοµικών
στοιχείων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Άρνηση καταβολής στη διεθνή οµοσπονδία της καταστατικής
του εισφοράς, µε συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος ψήφου.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του πρώην Υπουργού κ. Αβραµόπουλου και του κ. Γεωργιάδη ότι θα υπάρξει πλήρης συνεργασία µεταξύ ελληνικής Κυβέρνησης και Διεθνούς Οµοσπονδίας Ερυθρού
Σταυρού, καµµία από τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού δεν έχει σήµερα πλήρως υλοποιηθεί.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτές τις διαβεβαιώσεις.
Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήµερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενάµιση χρόνο µετά την επιστολή αυτή; Τετρακόσιοι εβδοµήντα πέντε εργαζόµενοι είναι δέκα µήνες απλήρωτοι, πολλοί
από τους οποίους ανήκουν σε µονογονεϊκές οικογένειες. Οι συγκεκριµένες τοποθετήσεις -πέντε στον αριθµό- από τότε στη διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού και του Νοσοκοµείου «Ερρίκος
Ντυνάν» είχαν ως αποτέλεσµα τη µεθοδευµένη εκποίηση ενός
µεγάλου τµήµατος της πολύτιµης περιουσίας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ.
Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 17 Μαΐου του 2013
αποτυπώνει πληθώρα ατασθαλιών και έλλειψη χρηστής διοίκησης του συλλόγου. Χαρακτηριστικό της κακοδιαχείρισης του µεγαλύτερου περιουσιακού του στοιχείου είναι η οριστική πλέον
εκποίηση του «Ερρίκος Ντυνάν» στην «ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»
Οι τροπολογίες σας, κύριε Υπουργέ, απάλλαξαν από κάθε ευθύνη τα διοικητικά συµβούλια του Ερυθρού Σταυρού και χάρισαν
την άδεια λειτουργίας στην εν λόγω εταιρεία.
Θα σας καταθέσω στα Πρακτικά και τα έγγραφα αυτά.
Την ίδια στιγµή τα χρέη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
ανέρχονται στα 40 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το δηµόσιο χρωστά
7,5 εκατοµµύρια ευρώ από το 2008 στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό.
Θα καταθέσω τα σχετικά έγγραφα στα Πρακτικά.
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Πρώτον, τι προτίθεσθε να κάνετε, ώστε να αποτραπεί η χρεοκοπία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η αφαίρεση δικαιώµατος ψήφου και η αποποµπή του από το διεθνές κίνηµα;
Δεύτερον, τι ενέργειες θα κάνετε, ώστε να εκσυγχρονιστεί και
να εκδηµοκρατιστεί η λειτουργία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
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ρού, σύµφωνα µε τις θέσεις της διεθνούς οµοσπονδίας για
άµεση καταστατική συνέλευση, εκλογές νέου διοικητικού συµβουλίου πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, είναι σηµαντικό το θέµα το οποίο εγείρει ο συνάδελφος µε την επίκαιρη ερώτησή του, όπως σηµαντικός, αντικειµενικά, είναι και ο ρόλος του Ερυθρού Σταυρού, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Αρκεί να πω ότι σήµερα η βασική ανθρωπιστική βοήθεια, που παρέχεται στις χώρες της Δυτικής
Αφρικής, που έχουν πληγεί από τον ιό του Έµπολα, παρέχεται
από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
Όµως, τα έγγραφα, τα οποία επικαλείστε, είναι του 2013 και
τώρα τελειώνει το 2014. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε.
Θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγµατα για να καταστούν απολύτως σαφή:
Το ελληνικό δηµόσιο δεν έχει τη δυνατότητα να παρέµβει στη
διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού. Η διοίκηση, στην οποία αναφέρεστε, έχει διοριστεί µε δικαστική απόφαση. Πράγµατι, το ελληνικό δηµόσιο παρενέβη υπέρ του διορισµού της συγκεκριµένης
διοικήσεως, επειδή του αναγνωρίζεται ένας ρόλος οιωνοί εποπτικός. Όµως, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει δυνατότητα διορισµού
διοικήσεως. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ένα σωµατείο
και διέπεται από το καταστατικό του και από τις αρχές του Αστικού Κώδικα και από τις διατάξεις του ιδρυτικού του νόµου. Εποµένως µέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί.
Μας ρωτάτε, λοιπόν, τι έχουµε κάνει.
Το πρώτο πράγµα που θα σας πω ότι έχουµε κάνει είναι ότι
πρόσφατα, και συγκεκριµένα στις 30-10-2014, δώσαµε άλλα 2
εκατοµµύρια επιπρόσθετης µεταβίβασης, η οποία γίνεται κάθε
χρόνο, επιπροσθέτως, δηλαδή, αυτών των 12,5 εκατοµµυρίων
που δίνει κάθε χρόνο το ελληνικό δηµόσιο προς τον Ερυθρό
Σταυρό. Ένα πράγµα, λοιπόν, το οποίο κάναµε οικονοµικά και
έγινε -λέω ξανά- αυτές τις µέρες, στις 30-10-2014, είναι αυτό.
Δεύτερον, επειδή αναφέρεστε στο «Ερρίκος Ντυνάν», εκεί δεν
ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Η άποψή σας είναι ότι έπρεπε να
κλείσει το «Ερρίκος Ντυνάν»; Το «Ερρίκος Ντυνάν» είχε 200 εκατοµµύρια χρέη, τα οποία δεν µπορούσε να αναλάβει κανένας.
Όπως σωστά επισηµαίνετε, ο Ερυθρός Σταυρός επίσης έχει
χρέη, τα οποία προφανώς δεν βαρύνουν το ελληνικό δηµόσιο για
την κακή διοίκηση αυτή που οδήγησε αφενός στα τεράστια χρέη,
στα εκατοντάδες εκατοµµύρια χρέη του «Ερρίκος Ντυνάν» και
αφετέρου στα δεκάδες εκατοµµύρια χρέη του Ερυθρού Σταυρού.
Άρα δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, διότι εδώ ή θα έπρεπε
κανείς να αποδεχθεί την κατάρρευση του «Ντυνάν», µε ό,τι σηµαίνει αυτό, ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση.
Παρεµπιπτόντως, η συγκεκριµένη λύση που εδόθη, δεν εδόθη
από το ελληνικό δηµόσιο, εδόθη πάλι από τα δικαστήρια. Οι δανειστές του «Ντυνάν» επέστρεψαν αναγκαστικές κατασχέσεις ειδικών περιουσιακών στοιχείων µε την άδεια των δικαστηρίων,
έγινε πλειστηριασµός, εκπλειστηριάστηκε το «Ντυνάν».
Τι είναι εκείνο το οποίο θα µπορούσε να γίνει; Η µόνη ρύθµιση
την οποία κάναµε εµείς –δεν υπάρχει άλλη ρύθµιση- είναι ότι είπαµε περίπου το αυτονόητο, το οποίο εγώ θα σας έλεγα ότι και
εκ περισσού το είπαµε, γιατί υπήρχαν αποφάσεις του Αρείου
Πάγου που έλεγαν το ίδιο. Το είπαµε, όµως, για να διευκολυνθεί
–αν θέλετε- µια διαδικασία, στην οποία διασφαλιζόταν η λειτουργία του «Ντυνάν».
Το «Ντυνάν» είχε εργαζόµενους απλήρωτους, είχε αδυναµία
ουσιαστικά λειτουργίας. Στην πραγµατικότητα, είχε παύσει η λειτουργία του. Αυτήν τη στιγµή, µε αυτήν τη διαδικασία διασφαλίστηκαν αυτά τα πράγµατα.
Λέω ξανά ότι η µόνη παρέµβαση που έχει κάνει το ελληνικό
δηµόσιο στο ζήτηµα αυτό είναι ότι είπε πως, όταν υπάρχει κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου, η οποία αφορά ιδιωτική
κλινική, µαζί µε την κατάσχεση των στοιχείων του ενεργητικού ο
υπερθεµατισµός θα παίρνει και την άδεια ιδιωτικής κλινικής, εφό-
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σον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις. Δεν έπρεπε
να γίνει αυτό; Έπρεπε, δηλαδή, να παραµείνει ο Ερυθρός Σταυρός µε τι; Μιλάτε για περιουσία. Ποια περιουσία; Το «Ντυνάν»
είχε εξανεµίσει την περιουσία του. Είχε µόνο οφειλές. Δεν είχε
τίποτα άλλο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το δηµόσιο εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι
χρηµατοδότησε παραπάνω τον Ερυθρό Σταυρό.
Επιφυλάσσοµαι, γιατί δεν έχω χρόνο -έχω υπερβεί τον χρόνο
της πρωτολογίας µου- να επανέλθω στο ζήτηµα των σχέσεων
Ερυθρού Σταυρού και Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, όπου η κατάσταση δεν είναι αυτή που περιγράφετε. Πράγµατι, έτσι ήταν,
όπως την περιγράφετε, το 2013, δεν είναι, όµως, έτσι το 2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι αν µετρήσει κανείς το τι ακριβώς
έγινε από το 2013 που λέτε, από εκείνη την επιστολή, εµείς δεν
βρίσκουµε να έχουν υλοποιηθεί, όπως είπα, ακόµα αυτά τα ζητήµατα.
Στις 24 Σεπτεµβρίου, µόλις πριν από δύο µήνες, το Διοικητικό
Συµβούλιο των Εργαζοµένων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
έστειλε ψήφισµα στον Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά, ζητώντας του
την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσµεύσεων, οι οποίες είναι οι
εξής: Η βιωσιµότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η έκτακτη οικονοµική βοήθεια, ύψους 5,6 εκατοµµυρίων ευρώ, η εξασφάλιση θέσεων εργασίας, η αποπληρωµή δεδουλευµένων.
Θα καταθέσω την επιστολή αυτή στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μας λέτε τώρα ότι δόθηκαν 2 εκατοµµύρια στις 12 Νοεµβρίου.
Πολύ ωραία! Ακόµα αυτό το ποσό δεν έχει δοθεί, διότι έχει κολλήσει και αυτό περιέργως στην εφορία.
Όσον αφορά τα δεδουλευµένα των υπαλλήλων, δεν γνωρίζουµε ότι έχει γίνει µέχρι σήµερα κάτι.
Ας πούµε και για το παρελθόν, αφού θίξατε το θέµα του «Ερρίκος Ντυνάν» κ.λπ.: Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως σας είπα,
έλεγε ότι η ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
ανερχόταν στα 312 εκατοµµύρια ευρώ το 2009. Θα µπορούσαν
τα ετήσια έσοδα των µισθωµάτων να φθάνουν τα 10 εκατοµµύρια
ευρώ. Αντ’ αυτού, τα έσοδα από µισθώµατα άγγιζαν µόλις τις
270.000 ευρώ. Επίσης, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι τα συνολικά κληροδοτήµατα ήταν 17 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία,
όµως, ήταν για να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένοι φιλανθρωπικοί
σκοποί. Αντ’ αυτού, αυτά είχαν κυριολεκτικά λεηλατηθεί, κατά
παράβαση του καταστατικού και των όρων που προβλέπονται,
προς άλλες χρήσεις.
Γι’ αυτά, κύριε Υπουργέ, ζητήθηκε ποτέ ο λόγος από τις κυβερνήσεις και τη δική σας όλο αυτό το διάστηµα, για να έρθετε
σήµερα να µας πείτε «ναι, κάτι κάναµε»; Το µόνο που κάνετε είναι
ότι απαλλάσσετε τις διοικήσεις από τις ποινικές και τις αστικές
ευθύνες µε τον νόµο που επικαλεστήκατε για όλα αυτά τα ζητήµατα. Νοµίζουµε ότι αυτό δεν συνάδει µε την εικόνα της χρηστής
διαχείρισης που και εσείς λέτε πολλές φορές ότι πρέπει να δείχνουµε προς τα έξω κ.λπ..
Τέλος, πέρα από τα οικονοµικά, θα µου επιτρέψετε να πω δυο
λόγια για τον εκδηµοκρατισµό, όπως είπα, του καταστατικού του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Νοµίζω ότι αυτό το ζήτηµα, που
δεν άπτεται των οικονοµικών βαρών -αν θέλετε- και του κόστους
που χρειάζεται, θα έπρεπε ήδη να έχει δροµολογηθεί.
Να πω ότι η προσωρινή διορισµένη διοίκηση, στην οποία αναφερθήκατε, ζήτησε την παράταση και διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της. Μόλις χτες το Ειρηνοδικείο Αθηνών εκδίκασε το
αίτηµα της παράτασης. Δεν ξέρουµε την απάντηση. Θα θέλαµε,
όµως, αυτό να έχει λήξει, διότι δεν µπορεί να δίνονται παρατάσεις σε διοικήσεις, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι ανίκανες
να διαχειριστούν όλο αυτό το ζήτηµα.
Επίσης, όσον αφορά τον εκδηµοκρατισµό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο µοναδικός εθνικός σύλλογος παγκοσµίως
από τις εκατόν ογδόντα έξι χώρες-µέλη του κινήµατος του Ερυ-
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θρού Σταυρού, που δεν έχει προχωρήσει σε τροποποίηση του
καταστατικού του, όταν µάλιστα η διεθνής οµοσπονδία έχει διανείµει σαφείς οδηγίες προς τούτο.
Κύριε Υπουργέ, τέλος, νοµίζω ότι στη χώρα της ανθρωπιστικής
κρίσης, των τριών εκατοµµυρίων ανασφάλιστων, των έξι εκατοµµυρίων κάτω από τα όρια της φτώχειας, ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός θα µπορούσε να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο. Εντούτοις
έχει οδηγηθεί στα πρόθυρα ανυποληψίας προς το διεθνές δίκτυο
οργανώσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα και θεωρώ ότι αυτήν τη
στιγµή η Κυβέρνησή σας, η πολιτεία πρέπει να παρέµβει στο συντοµότερο δυνατόν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα επαναλάβω
ότι εµείς τώρα έχουµε δύο διαφωνίες. Η µία διαφωνία είναι στην
περιγραφή της καταστάσεως.
Σε τι συνίσταται όµως η διαφωνία µας; Δεν θα αναφερθώ στα
περί ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά είναι αυτά που λέτε εσείς. Δεν
θα απαντήσω για να µη χάσουµε και χρόνο να συζητάµε γι’ αυτά
γιατί είναι υπερβολές. Αν θέλετε τώρα να αρχίσουµε να συζητάµε
για ανθρωπιστική κρίση, θα σας πρότεινα κάποιες ταξιδιωτικές
εµπειρίες, για να δείτε πού υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και να
αντιληφθούµε τις υπερβολές της ορολογίας αυτού του τύπου.
Αυτό, όµως, το αφήνω.
Πράγµατι, λοιπόν, υπήρχε µία µακρά περίοδος κακοδιοίκησης
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Πρώτη διευκρίνιση: Δεν απαλλάξαµε καµµία διοίκηση εκείνης
της περιόδου. Με συγχωρείτε πολύ. Ας µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Εκτός και αν εννοείτε ότι η κακοδιοίκηση είναι η χρήση
που κάνει η προσωρινή διοίκηση, η οποία έχει πάρει τις οφειλές
του Ερυθρού Σταυρού και παλεύει αυτήν τη στιγµή και να διατηρήσει –όπως και τον έχει διατηρήσει, το έχει καταφέρει αυτό- τον
Ερυθρό Σταυρό στο διεθνές ερυθροσταυρικό κίνηµα, στην ενότητα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και, εν πάση περιπτώσει,
να διαχειρίζεται αυτό το πρόβληµα και την κρίση την οποία έχει.
Αναφέρεστε, παραδείγµατος χάριν, σε µία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2009. Εγώ, λοιπόν, θα πω ότι η βασική εντολή
–και µην το ξεχνάτε αυτό- που έχει πάρει η προσωρινή διοίκηση
δεν είναι να κάνει διαχείριση, γιατί καµµία προσωρινή διοίκηση δεν
κάνει πλήρη διαχείριση. Η εντολή που έχει η προσωρινή διοίκηση
από το δικαστήριο είναι να οδηγήσει τον Ερυθρό Σταυρό σε γενική
συνέλευση προς τροποποίηση του καταστατικού.
Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει, εν µέσω, όµως, πάρα πολλών προβληµάτων, τα οποία σωστά εντοπίζονται: Πράγµατι
υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόµενοι, πράγµατι υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασµοί, πράγµατι υπάρχουν πιέσεις, εξαιτίας, όµως, όχι
της διοικήσεως που ασκεί η προσωρινή διοίκηση, αλλά εξαιτίας
της καταστάσεως στην οποία έχει βρεθεί ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός.
Άρα αυτό που προσπαθεί να κάνει η προσωρινή διοίκηση είναι
να διατηρήσει την κατάσταση, εκτελώντας πράξεις διαχείρισης
απολύτως αναγκαίες, µέσα στα όρια ακριβώς της διοικητικής δυνατότητας που της δίνει η εντολή του δικαστηρίου, να οδηγήσει
τον Ερυθρό Σταυρό σε γενική συνέλευση που θα αλλάξει το καταστατικό στην κατεύθυνση της εναρµόνισης και ταυτόχρονα και
στην εκλογή µίας διοίκησης, που θα είναι µία πλήρης διοίκηση
και θα µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της.
Τι έχει κάνει το κράτος τώρα; Τι είναι αυτό που περιµένετε να
κάνει το κράτος: Για να συνεννοηθούµε. Έχει το κράτος τη δυνατότητα να παρέµβει; Έχει αυτονοµία; Έχουµε δυνατότητα να
επιλέξουµε τη διοίκηση που θέλουµε; Έχουµε τη δυνατότητα έστω εµµέσως- να ασκήσουµε πράξεις διοικήσεως, οι οποίες
αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Ερυθρού Σταυρού;
Τι από αυτά έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε; Η απάντηση
είναι: τίποτα!
Τι είναι αυτό που κάνουµε; Δίνουµε χρήµατα παραπάνω από
την επιχορήγηση. Τα 2 εκατοµµύρια που λέτε ότι δεσµεύτηκαν,
βεβαίως δεσµεύτηκαν. Γιατί δεσµεύτηκαν; Δεσµεύτηκαν και περιορίστηκαν, γιατί, δυστυχώς, ο Ερυθρός Σταυρός χρωστάει και
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στην εφορία.
Χαίροµαι που το θέτετε, γιατί προτίθεµαι να φέρω τροπολογία
µε την οποία ουσιαστικά να δώσω τη δυνατότητα να λάβει φορολογική ενηµερότητα ο Ερυθρός Σταυρός, προκειµένου να
µπορέσουν να πάρουν τα 2 εκατοµµύρια και να προχωρήσουν.
Είµαι βέβαιος ότι θα συνταχθείτε σε αυτήν τη ρύθµιση η οποία
επίκειται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πού βρισκόµαστε σήµερα στο θέµα αυτό; Έχει κάνει το ελληνικό δηµόσιο ό,τι µπορεί να κάνει. Θα σας έλεγα, µάλιστα, και
παραπάνω από αυτό που µπορεί να κάνει, διότι πηγαίνει και υποστηρίζει µία προσωρινή διοίκηση. Ναι, πράγµατι έχουµε προστατεύσει τα µέλη της προσωρινής διοικήσεως, κύριε Κυριακάκη.
Από τι όµως; Όχι από τη δική τους κακή διαχείριση. Διότι, αν µου
επιτρέπετε, όταν χρωστάει ένας οργανισµός στην εφορία και στο
ΙΚΑ, εσείς θα µπαίνατε σε µία διοίκηση στην οποία αύριο θα είστε
ποινικά υπόλογος για προηγούµενα χρέη; Θα µπαίνατε; Εάν
µπαίνατε, να σας βάλω και να µη σας προστατέψει η διοίκηση.
Δεν πάει, όµως, κανένας.
Εποµένως, προφανώς πρέπει να υπάρξει µία προστατευτική
ρύθµιση σε ό,τι αφορά στο παρελθόν. Δεν αφορά η προστασία
τρέχουσες πράξεις διοικήσεως. Άρα έχουµε κάνει και το παραπάνω που µπορούµε να κάνουµε.
Έχουµε συναντηθεί µε τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και είµαστε
σε συνεννόηση µαζί του. Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή µεθοδεύσεις
και συµφωνίες οι οποίες εκτελούνται ακριβώς στην κατεύθυνση
της συµµόρφωσης του καταστατικού, της εναρµόνισής του, προκειµένου να βρεθεί µέσα στα διεθνή πλαίσια.
Αυτήν τη στιγµή είναι τακτοποιηµένη και ισορροπηµένη η
σχέση µε το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και πραγµατικά νοµίζω ότι
το ελληνικό δηµόσιο και µε την πρόσθετη αυτή επιχορήγηση των
2.000.000 ευρώ έχει κάνει το περισσότερο που µπορεί να κάνει.
Από εκεί και πέρα, προφανώς το ερυθροσταυρικό κίνηµα θα πρέπει να προχωρήσει και νοµίζω ότι η προσωρινή διοίκηση κινείται
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίζουµε µε την
τέταρτη µε αριθµό 299/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µονάδες µέριµνας νέων.
Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από το 1984 εκκρεµεί η ίδρυση µονάδων µέριµνας νέων που θα αντικαταστήσουν τα παλιά ιδρύµατα αγωγής. Στις συγκεκριµένες µονάδες µέριµνας νέων θα µπορεί να
τίθεται υπό καθεστώς εποπτευόµενης ελευθερίας ένας µεγάλος
αριθµός ανήλικων κρατουµένων, που θα πληρούν βέβαια κάποιες
προϋποθέσεις.
Την στιγµή αυτή οι ανήλικοι παραβάτες εγκλείονται αδιαφοροποίητα στα ειδικά καταστήµατα κράτησης νέων στερούµενοι
των πιθανών ευεργετικών συνεπειών του καθεστώτος εποπτευόµενης ελευθερίας, γι’ αυτό η νέα δοµή πρέπει να τεθεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και αυτό είναι το ενδιαφέρον
στοιχείο.
Οι µονάδες αυτές σύµφωνα µε τον εκκρεµούντα σχεδιασµό
πρόκειται να είναι στέγες φιλοξενίας, θεραπευτικές µονάδες, µονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και µονάδες απεξάρτησης
ανηλίκων. Οι φιλοξενούµενοι σε αυτές νέοι εννοούνται ανήλικοι
και των δύο φύλων, από οκτώ έως δεκαοκτώ ετών, σύµφωνα µε
το άρθρο 121, καθώς και νεαροί ενήλικοι, από δεκαοκτώ έως εικοσιενός ετών, κατά το άρθρο 132 του Ποινικού Κώδικα.
Η έλλειψη της συγκεκριµένης δοµής είναι εξαιρετικά σοβαρή
και το πρόβληµα διαιωνίζεται εδώ και τριάντα χρόνια. Όπως είναι
προφανές, τα ειδικά καταστήµατα κράτησης νέων δεν µπορούν
να αντεπεξέλθουν σε όλες τις επιµέρους ιδιαίτερες ανάγκες
αυτού του ευαίσθητου τµήµατος του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα
να µην είναι δυνατή η διαχείριση της κάθε περίπτωσης µε την κατάλληλη αντιµετώπιση, αλλά και να µην είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί το πλαίσιο του καθεστώτος εποπτευόµενης ελευθερίας.
Να σηµειωθεί ότι για το θέµα αυτό η Δηµοκρατική Αριστερά
είχε υποβάλει ολόκληρο νόµο, πρόταση νόµου, η οποία όµως
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απερρίφθη. Αν η Κυβέρνηση έχει όντως την πρόθεση να καλύψει
επιτέλους αυτό το σοβαρό κενό, ας καταθέσει την δική της πρόταση για να τη συζητήσουµε.
Ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το εξής: Προτίθεται η Κυβέρνηση να επιλύσει την εκκρεµότητα που υπάρχει σχετικά µε την
ίδρυση µονάδων µέριµνας νέων και, αν ναι, µε τι τρόπο και σε
ποιον χρόνο ακριβώς;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο για την επίκαιρη ερώτηση.
Μία ευθεία απάντηση στο ερώτηµά σας είναι όχι. Η απάντηση
εδώ είναι τέτοια, όχι γιατί ενδεχοµένως δεν κρίνεται αναγκαίο
κάτι τέτοιο ή δεν θα κρινόταν χρήσιµο, αλλά γιατί στην πραγµατικότητα στον σχεδιασµό αυτήν τη στιγµή του Υπουργείου
Υγείας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Επειδή το εγείρετε, σας λέω ότι θα το αξιολογήσω και θα το
σκεφθώ. Βεβαίως, έτσι όπως προσεγγίζω κατ’ αρχάς το συγκεκριµένο θέµα, εδώ υπάρχει µία συγκεκριµένη αναγκαιότητα και
εγώ θα την ενέτασσα σε ένα µεγάλο κεφάλαιο που λέγεται «σωφρονισµός» και «υγειονοµική κάλυψη».
Λέω ότι είναι µεγάλο κεφάλαιο, γιατί αντιλαµβάνεσθε ότι αυτό
έχει να κάνει και µε τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας µέσα στα σωφρονιστικά καταστήµατα, που είναι
ένα θέµα σε εξέλιξη και πολύ πιο –αν θέλετε- φλέγον και επείγον
και πρέπει να αντιµετωπισθεί.
Το ζήτηµα που εγείρατε αποτελεί µία πιο συνολική και ολιστική
προσέγγιση των συγκεκριµένων ζητηµάτων και προφανώς θα
πρέπει να συζητηθεί, γιατί φαντάζοµαι ότι δεν περιορίζεται στο
θέµα της υγείας. Το θέµα της υγείας είναι ένα µικρό κοµµάτι µίας
ευρύτερης –όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον στο συγκεκριµένο
πλαίσιο- αντιµετώπισης παραβατικών ανηλίκων. Δεν είναι προφανώς µόνο ζήτηµα υγείας.
Στην πραγµατικότητα, στα θέµατα υγείας, ειδικώς, οι ρυθµίσεις που αφορούν την παραβατικότητα των ανηλίκων νοµίζω ότι
ξέρετε πως συνδέονται κυρίως µε ανηλίκους οι οποίοι καταδικάζονται για παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών ή για ευρύτερα παραβατικούς ανηλίκους, οι οποίοι όµως έχουν θέµατα
ψυχικής υγείας, άρα µειωµένου –ή και καθόλου- καταλογισµού.
Σ’ αυτά τα δύο ζητήµατα υπάρχουν προγράµµατα –αν θέλετε,
µπορώ να αναφερθώ περαιτέρω, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι
που θέλετε να ανιχνεύσετε µε την επίκαιρη ερώτησή σας- τόσο
στο ΚΕΘΕΑ, όσο και στον ΟΚΑΝΑ. Ξέρετε ότι η συµµετοχή σ’
αυτά τα προγράµµατα ουσιαστικά αποτελεί εναλλακτικό τρόπο
έκτισης ποινής, ειδικά για παραβατικούς ανηλίκους οι οποίοι
έχουν να κάνουν µε παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών.
Όσον αφορά τους παραβατικούς ανηλίκους οι οποίοι έχουν
κυρίως προβλήµατα ψυχικής υγείας, αυτοί αντιµετωπίζονται στο
πλαίσιο των ψυχικών δοµών. Υπάρχουν, επίσης, κάποια προγράµµατα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες κινητές
µονάδες ψυχικής υγείας. Υπάρχουν κάποιες παρεµβάσεις σ’
αυτό το ζήτηµα και µπορώ να αναφερθώ ξανά σ’ αυτές, αν αυτό
είναι το πνεύµα της ερώτησής σας για το τι γίνεται συγκεκριµένα
µε τους παραβατικούς ανηλίκους, είτε έχουν προβλήµατα ψυχικής υγείας είτε παραβιάζουν τον νόµο περί ναρκωτικών.
Όµως, προφανώς αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι µία πιο
συνολική προσέγγιση του ζητήµατος της παραβατικότητας των
ανηλίκων και το πώς κανείς κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις
τούς αντιµετωπίζει. Εκεί µπορεί να υπάρχουν και ζητήµατα στα
οποία εµπλέκεται το Υπουργείο Υγείας, αλλά αυτό είναι µία ευρύτερη συζήτηση. Για να είµαι ευθύς, αυτή η συζήτηση σήµερα
δεν υφίσταται σε κυβερνητικό επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χρειαζόµαστε µία
δοµή. Εχθές, στη δική µας επιτροπή για το σωφρονιστικό είχαµε
µία συζήτηση για το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα και της
Ποινικής Δικονοµίας. Αλλάζουν τα πάντα στον Ποινικό Κώδικα.
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Τέσσερα µόνο κακουργήµατα, όπως µας είπε ο Πρόεδρος Βασίλης Μαρκής, θα πηγαίνουν στα ισόβια και εναλλακτικά. Αλλάζει
και το σύστηµα εναλλακτικών ποινών.
Βρισκόµαστε στην έλλειψη δοµής για τους ανήλικους αφού
λειτουργούµε µε όρους του 1950, δηλαδή παλαιά αναµορφωτήρια που παραµόρφωναν, ιδρύµατα αγωγής που δεν υπάρχουν –
ή λέµε ότι υπάρχουν- και φυλακές ή κατ’ ευφηµισµόν ειδικά
καταστήµατα κράτησης νέων.
Εδώ πρέπει να δούµε τι µας τροµάζει τόσο πολύ σ’ αυτήν την
ιστορία. Θα µπορούσα να απευθυνθώ στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είπα «όχι, θα απευθυνθώ στον Υπουργό Υγείας, για να αποστιγµατιστεί αυτή η δοµή». Δηλαδή, αυτή η δοµή –που δεν θα
έχει µόνο χαρακτηριστικά υγείας, αλλά και ψυχικής υγείας και
κοινωνικής υγείας, αν θέλετε- δεν θα έπρεπε να έχει τη στάµπα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και καθυστέρησε αυτή η
τροπολογία που είχαµε κάνει πριν από ενάµιση χρόνο, καθώς ο
Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε –και σωστά- «ας το δει ο Υπουργός
Υγείας».
Άρα τι µας τροµάζει; Ούτε οι αριθµοί ούτε τα ποσοτικά ούτε
τα ποιοτικά στοιχεία της εγκληµατικότητας των ανηλίκων είναι
τέτοια που να πανικοβάλλουν. Τώρα, αν πανικοβαλλόµαστε µέσα
από τα ΜΜΕ, αυτό είναι άλλο θέµα. Η εγκληµατικότητα των ανηλίκων είναι στο 6%-7% τα τελευταία είκοσι χρόνια και, µάλιστα,
όχι σε πολύ σοβαρά εγκλήµατα.
Άρα, λοιπόν, τιµωρούµε κάποιους επειδή δεν µας µοιάζουν ή
επειδή δεν µας ακούν; Έχουµε ένα στερεότυπο προεγκληµατικής επικινδυνότητας στους ανήλικους; Από το «παιδιά σε κίνδυνο», φθάσαµε σήµερα στο «επικίνδυνα παιδιά»; Δηλαδή,
φοβόµαστε τα παιδιά µας τελικά. Τα παιδιά µας πρέπει να έχουν
µία ειδική ποινικοκατασταλτική µεταχείριση, διότι έχουν γεννηθεί
δολοφόνοι ή δεν ξέρω τι άλλο;
Άρα, λοιπόν, αυτό το µοντέλο της προεγκληµατικής επικινδυνότητας και του ιδρυµατικού εγκλεισµού έχει τελειώσει. Πρέπει
να βρούµε άλλο µοντέλο. Δεν µπορούµε, δηλαδή, να ταυτίζουµε
την πρόληψη ή το ενδιαφέρον που έχουµε για τους νέους ή µε
πανοπτισµό ή µε καταστολή. Πρέπει να βρούµε άλλο µοντέλο.
Αυτό το µοντέλο προτείνει η ΔΗΜΑΡ και η συγκεκριµένη τροπολογία, για να αποφύγουµε στιγµατισµούς.
Εγώ εκτιµώ ως εγκληµατολόγος, κύριε Υπουργέ, ότι από τους
εξακόσιους που έχουµε στα τρία ιδρύµατα, οι εξήντα πρέπει να
είναι µέσα. Αυθαιρέτως το λέω. Θα µε ρωτήσετε γιατί. Έτσι πιστεύω. Με το σχέδιο του Ποινικού Κώδικα –οψέποτε κατατεθεί
και ψηφιστεί- θα δείτε τι ακριβώς θα γίνει και µε τους άλλους,
τους εννιακόσιους ή χίλιους ισοβίτες στις ελληνικές φυλακές.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, παλιά, το Ποινικό Δίκαιο των ανηλίκων ήταν δίκαιο πρωτοπορίας. Δηλαδή, εκεί γίνονταν όλες οι
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, για να εφαρµοστούν µετά για
τους ενήλικες.
Τώρα πάει ανάποδα περίπου. Δηλαδή τιµωρούµε τους ανήλικους για να δώσουµε µάθηµα στους ενήλικες. Τι κάνουµε τώρα,
δηλαδή; Βάζουµε τα παιδιά σε µία πανοπτική και τιµωρητική λειτουργία, την οποία χειριζόµαστε εµείς; Διότι, ξέρετε, µέσα στην
εγκληµατικότητα των ανηλίκων υπάρχει ένας συµβολισµός, το
παιχνίδι και η πρόκληση. Υπάρχει ο συµβολισµός τού να ενταχθείς σε µια κοινωνία που σε θέλει και δεν σε θέλει και διάφορα
άλλα ζητήµατα, τα οποία δεν θα συζητήσουµε βέβαια εδώ αυτήν
τη στιγµή, αλλά που σε µεγάλο βαθµό δείχνουν και την ευθύνη
της δικής µας γενιάς για τα παραπτώµατα, αν θέλετε, ή τις αποκλίσεις της γενιάς των παιδιών µας.
Άρα, λοιπόν, εδώ θέλουµε µία περισσότερο ιατροπαιδαγωγική,
κοινωνικοαναµορφωτική προσέγγιση, παρά µια προσέγγιση «σου
βάζω δέκα, δεκαπέντε χρόνια, σε στήνω στον τοίχο» και µετά δεν
πρόκειται ποτέ να επανενταχθείς, διότι η κοινωνία σε περιµένει
και αυτή µε τη σειρά της να σε τιµωρήσει δεύτερη φορά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Στο σηµείο
αυτό, θα ήθελα να σηµειώσω ότι ετέθησαν -χωρίς να ξέρω εάν
ετέθησαν αρµοδίως στον Υπουργό Υγείας- ζητήµατα αντεγκληµατικής πολιτικής. Βέβαια, τυχαίνει ο Υπουργός Υγείας να έχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απόψεις γι’ αυτά τα ζητήµατα, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα της
παρούσης να το συζητήσουµε. Εγώ δεν θέλω να αποστειρώσω
τη συζήτηση, γιατί τα θέµατα τα οποία έθεσε ο κ. Πανούσης µε
την επίκαιρη ερώτησή του είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και παρουσιάζουν, αν θέλετε, προκλήσεις.
Θα ήθελα, όµως, να πω το εξής για τους ανήλικους παραβάτες
της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ξέρετε ότι από τη στιγµή που
οι ανήλικοι είναι εξαρτηµένοι, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος. Μάλιστα, υπάρχει και το ΚΕΘΕΑ,
το οποίο έχει ειδική, ξεχωριστή δοµή γι’ αυτούς τους ανηλίκους,
αλλά και ο ΟΚΑΝΑ που έχει –και µάλιστα είναι επιδοτούµενα προγράµµατα από το ΕΣΠΑ- προγράµµατα µε ονοµασία «Πιλοτικά
Προγράµµατα Εναλλακτικά της Φυλάκισης για Παραβάτες Χρήστες Παρανόµων Ουσιών», τα οποία απευθύνονται σε ανηλίκους
ηλικίας δεκατριών έως δεκαοκτώ ετών που συλλαµβάνονται για
παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και σε νέους
ηλικίας δεκαοκτώ έως είκοσι τεσσάρων που έχουν συλληφθεί για
πρώτη φορά για τον ίδιο λόγο.
Εδώ η διαφορά του ενός από το άλλο είναι ουσιαστικά ότι στην
πρώτη περίπτωση έχουµε εξαρτηµένους χρήστες, ενώ στην άλλη
περίπτωση δεν έχουµε εξαρτηµένους χρήστες, αλλά κάποια εµπλοκή ανηλίκων µε τα ναρκωτικά.
Ας δούµε τώρα ποιο είναι στην πραγµατικότητα το θέµα που
έχουµε από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Το πρώτο θέµα που
έχουµε είναι ένα θέµα πολιτικής για τα ναρκωτικά και την ανήλικη
παραβατικότητα και εποµένως αυτό αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο
της δηµόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα, έχουµε ενδεχοµένως
ανηλίκους δράστες, όπως είπα, ελαττωµένου καταλογισµού ή και
ακαταλόγιστους, οι οποίοι διαπράττουν εγκλήµατα όχι πια για τα
ναρκωτικά, αλλά διαπράττουν οποιαδήποτε εγκλήµατα και εποµένως πρέπει να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της ψυχικής
υγείας, στις δοµές της ψυχικής υγείας που έχουµε. Το αν τώρα
αυτές είναι καλές ή κακές, αυτό είναι µια άλλη συζήτηση.
Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, το ενδιαφέρον της ερωτήσεώς σας είναι
το κατά πόσον θα έπρεπε να υπάρξει µια συνολική αναµόρφωση
της ποινικής µας νοµοθεσίας, κάτι το οποίο αφορά στην ποινική
αντιµετώπιση των ανηλίκων και κατά πόσον η παραβατικότητα
θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται µε άλλα µέτρα και όχι, εν πάση περιπτώσει, µε τις παραδοσιακές ποινές φυλακίσεως.
Προφανώς ξέρετε το Ποινικό Δίκαιο των ανηλίκων. Ξέρετε ότι
είναι διαφοροποιηµένη η ποινική µεταχείριση των ανηλίκων και
ακολουθείται εκτεταµένα το σύστηµα των εναλλακτικών ποινών.
Όµως, εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας ότι πράγµατι αυτήν τη
στιγµή δεν υπάρχει µια συνολική προσέγγιση. Βέβαια, εδώ θα
επιµείνω ότι, κατά τη γνώµη µου, αυτή είναι µια συζήτηση που
θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο µιας συζήτησης αντεγκληµατικής πολιτικής. Δεν είναι µια συζήτηση του Υπουργείου Υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας έρχεται εδώ επικουρικώς να ενταχθεί και
να αντιµετωπίσει θέµατα δηµόσιας υγείας, όπως είναι το θέµα
των ναρκωτικών ή να αντιµετωπίσει θέµατα ψυχικής υγείας που
µπορεί να συνδέονται µε την παραβατικότητα. Όµως, κακά τα
ψέµατα, αυτό νοµίζω ότι είναι µέρος της όλης προσέγγισης που
θέλετε να ανοίξετε.
Παρά ταύτα και παρά το ότι ο οµιλών είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός στα ζητήµατα των εναλλακτικών ποινών και θεωρεί ότι
ενδεχοµένως από πλευράς αντεγκληµατικής πολιτικής δεν φέρνουν το αποτέλεσµα το οποίο πρέπει να φέρουν ούτε στο επίπεδο της αναµόρφωσης ούτε και στο επίπεδο, αν θέλετε, της
γενικής πρόληψης –αλλά τώρα πάλι εκεί θα πιάσουµε µία γενικότερη συζήτηση για τους σκοπούς της ποινής- νοµίζω από την
άλλη µεριά ότι θα έπρεπε να ανοίξει αυτή η συζήτηση και σε κυβερνητικό αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Θεωρώ επαινετό το ότι µε αυτή σας την επίκαιρη ερώτηση ανοίγετε αυτόν
τον διάλογο. Νοµίζω ότι είναι µια συζήτηση που διεξάγεται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Υγείας µετά χαράς να
συµµετάσχει σ’ αυτό, προκειµένου να δούµε πράγµατι το πώς
µπορούµε να βελτιώσουµε, αν µη τι άλλο, και να εντάξουµε σε
ένα συνολικό σχέδιο τα πράγµατα τα οποία ήδη κάνει το Υπουργείο Υγείας σε προγράµµατα τα οποία σάς ανέπτυξα και πράγµατι να ενταχθούν σε µια συνολικότερη προσέγγιση για τον
τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ανήλικοι πα-
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ραβάτες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η τρίτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 297/24-11-2014 πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τους όρους δανεισµού της χώρας, δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 304/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας,
δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 306/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Δηµήτριου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη νοµοθετική επιλογή περί
ένταξης των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα
ενιαίο ΝΠΔΔ υπό τη επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», δεν συζητείται
λόγω απουσίας του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενίσταµαι γιατί
είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση δεν
απαντάται από το αρµόδιο Υπουργείο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι
κάτι υποκρύπτεται πίσω από τη µη παρουσία του Υπουργείου,
αλλά θέλω να πληροφορήσω το Σώµα ότι η δραµινή κοινωνία
βοά.
Σε βραχύ χρονικό διάστηµα από δυο διαφορετικά πρόσωπα
είχαµε υπεξαιρέσεις από συγκεκριµένο ίδρυµα που ξεπερνάνε
το µισό εκατοµµύριο ευρώ. Δεν µπορεί να µην έχουµε µια απάντηση. Ούτε διοικητικός έλεγχος έχει ασκηθεί.
Από την άλλη πλευρά, η επίκαιρη ερώτηση προς εσάς είχε
αποτέλεσµα η πρόεδρος του ιδρύµατος να προσπαθεί να διαποµπεύσει την όλη ερώτηση µε αγωγές προς τον ερωτώντα Βουλευτή. Αυτά είναι πρωτόγνωρα και παράξενα πράγµατα.
Κύριε Πρόεδρε, ζητάω από εσάς να διασφαλίσετε το κύρος
του Βουλευτή. Αν είναι δυνατόν από έναν δηµόσιο λειτουργό και
µάλιστα διορισµένο να δεχόµαστε απειλές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι αυτονόητο αυτό
που λέτε, κύριε συνάδελφε.
Πάντως, θα έχετε ενηµερωθεί. Είναι δικαιολογηµένη η απουσία του κύριου Υπουργού. Βρίσκεται εκτός Αθηνών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, είναι η δεύτερη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας διαβεβαιώνω. Ρώτησα και έµαθα. Ξέρετε το ενδιαφέρον µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Είµαι υποχρεωµένος να επαναλάβω. Όσο και να µη θέλει να απαντήσει κανείς, είµαι υποχρεωµένος να επαναλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ακριβώς. Αυτό ήθελα
να σας πω. Επειδή είναι σοβαρό το θέµα, ξέρω ότι θα επανέλθετε, ώστε να συζητηθεί την επόµενη εβδοµάδα.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 302/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Χαλκιδικής του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σχετικά µε την απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης φραγµάτων και χώρων αποθέσεως τελµάτων εµπλουτισµού
του µεταλλείου Σκουριών στη Χαλκιδική.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε την κατασκευή δυο φραγµάτων ύψους εκατόν πενήντα µέτρων, µε τα οποία θα δηµιουργηθούν οι χώροι αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων των
µεταλλείων των Σκουριών στη Χαλκιδική. Τα φράγµατα αυτά θα
κατασκευαστούν σε δυο φυσικά ρέµατα, ανάµεσα σε δυο ενεργά
σεισµικά ρήγµατα, σε πυκνοκατοικηµένη περιοχή. Θα δηµιουργηθούν έτσι τα τέλµατα όπου θα αποθηκευτούν εκατόν είκοσι
δύο εκατοµµύρια τόνοι εξορυκτικών αποβλήτων µέσα σε δασική
περιοχή και σε απόσταση αναπνοής από τους οικισµούς.
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Ας αφήσουµε για λίγο στην άκρη τα πολιτικά και ηθικά θέµατα
που προκύπτουν από µια τέτοια απόφαση και ας δούµε θέµατα
νοµιµότητας, της οποίας την τήρηση επικαλείται µε κάθε ευκαιρία η Κυβέρνηση.
Το ΥΠΕΚΑ ουσιαστικά ενέκρινε ένα έργο το οποίο ουδέποτε
έχει αδειοδοτηθεί. Μην επικαλείστε την ΜΠΕ, γιατί εκεί το έργο
καταλάµβανε έκταση χιλίων εξήντα δύο στρεµµάτων, ενώ µε την
απόφασή σας εγκρίνεται έργο έκτασης χιλίων εξακοσίων εβδοµήντα στρεµµάτων. Πρόκειται για νέο έργο, για το οποίο δεν έχει
προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως ορίζει ο νόµος.
Με βάση προκαταρκτική µελέτη επικινδυνότητας για την αρχική
έκταση του έργου και όχι για την τελική, η οποία είναι κατά εξακόσια στρέµµατα µεγαλύτερη, δεν κατατάσσεται το έργο στην
κατηγορία Α’. Γιατί δεν απαιτήσατε, όπως οφείλατε, σύµφωνα µε
την κοινοτική οδηγία 2006/21, την εκπόνηση οριστικής µελέτης
επικινδυνότητας;
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι ακόµη κι αν εσείς δεν θεωρείτε
αυτό το έργο κατηγορίας Α,’ οφείλατε στην έγκρισή του να προβλέπετε, σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 2004/35, προληπτικά
µέτρα µε ευθύνη και κόστος του φορέα εκµετάλλευσης, όπως
σχέδιο πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων, σύστηµα διαχείρισης
της ασφάλειας και εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήµατος;
Γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν απαίτησε, ως όφειλε, σύµφωνα µε τον ελληνικό αντισεισµικό κανονισµό, ειδική γεωτεχνική και σεισµική
µελέτη, η οποία ουδέποτε εκπονήθηκε; Γιατί, πριν προχωρήσετε
στην έγκριση, δεν απαιτήσατε την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων ελέγχων για την εξασφάλιση της σεισµικής επάρκειας και
την ανάλυση κινδύνου ευστάθειας πρανών;
Η έγκριση αυτή παραβιάζει την περιβαλλοντική νοµοθεσία και
είναι εξόφθαλµα άλλη µια πολιτική κίνηση εξυπηρέτησης των
επενδυτών.
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να ανακαλέσετε την
απόφαση έγκρισης, η οποία παρουσιάζει σωρεία παραβάσεων
της νοµοθεσίας. Πώς εξηγείτε τις παραβιάσεις της ελληνικής κοινοτικής νοµοθεσίας κατά τη διαδικασία έγκρισης ενός τέτοιου
µεγέθους και είδους έργου σε πυκνοκατοικηµένη και σεισµογενή
περιοχή, που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, τις περιουσίες και
τις ζωές των κατοίκων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω το εξής: Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου µας είναι µια επιλογή στρατηγικής σηµασίας 100% για τη χώρα. Απαραίτητη, βεβαίως,
προϋπόθεση γι’ αυτήν την αξιοποίηση είναι η νοµιµότητα, η διαφάνεια και ο σεβασµός στους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Επί της συγκεκριµένης επίκαιρης ερώτησης έχω να πω το
εξής: Το ΥΠΕΚΑ έχει ασκήσει µέχρι σήµερα µε συνέπεια και
σαφή πρακτική όλα τα πρέποντα και στα µεταλλεία χρυσού στη
Χαλκιδική. Δεν υπάρχει παράβαση ούτε µε βάση την ελληνική
ούτε µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία.
Η απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την έγκριση του προσαρτήµατος και το διαβάζω ακριβώς- «της τεχνικής µελέτης εγκαταστάσεων
διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποέργου Σκουριών, φράγµατα και χώροι απόθεσης τελµάτων εµπλουτισµού µεταλλείου
Σκουριών» δεν περιέχει καµµία διαφοροποίηση και απόκλιση από
τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άλλωστε, είναι σαφές
ότι η έγκριση τεχνικών έργων και τεχνικών µελετών δεν διαφοροποιείται -και δεν µπορεί, άλλωστε, να διαφοροποιείται- από τις
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Αυτή η αρχή τηρήθηκε απολύτως.
Μάλιστα, θα καταθέσω και ένα έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιοµηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, στο οποίο αναγράφονται ακριβώς οι σελίδες και τα σηµεία
µε τα τετραγωνικά των εκτάσεων που προβλέπονται, τόσο στη
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και στην απόφαση έγκρισης, και θα διαπιστώσετε ότι συµπίπτουν απολύτως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
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και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συγκεκριµένα µιλάµε για 714,59 στρέµµατα στον Λάκκο Καρατζά και 348,195 στρέµµατα στο Λοτσάνικο. Αυτό το άθροισµα
είναι 1.062,78 στρέµµατα. Είναι, δηλαδή, ακριβώς τα ίδια νούµερα τόσο στη ΜΠΕ όσο και στην απόφαση έγκρισης. Άρα δεν
υπάρχει κανένα θέµα περί χιλίων εξακοσίων εβδοµήντα στρεµµάτων, όπως αναφέρετε.
Όσον αφορά, δε, αυτό που αναγράφεται στην επίκαιρη ερώτησή σας σχετικά µε την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων, θέλω
να πω ότι είναι σαφές ότι οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων για το µεταλλείο στις Σκουριές δεν ταξινοµούνται ως εγκαταστάσεις κατηγορίας Α’, βάσει της Οδηγίας του 2006/21 περί
διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.
Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχουν επιβληθεί όλοι οι κατάλληλοι όροι, µέτρα
και περιορισµοί για την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Από εκεί και πέρα, στη διαχείριση αυτή από πλευράς του µεταλλείου πρέπει και είναι ξεκάθαρο να ακολουθούνται πλήρως
οι κανόνες οι οποίοι έχουν επιβληθεί.
Στη δευτερολογία µου θα συµπληρώσω και τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζεστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Κύριε Υπουργέ, µπορεί στην απόφαση
έγκρισης, την οποία επικαλείστε, να είναι ακριβώς τα ίδια στρέµµατα, στη µελέτη, όµως, την οποία εγκρίνατε τα στρέµµατα διαφέρουν πολύ και είναι όπως σας τα είπα. Είναι χίλια εξακόσια
εβδοµήντα δύο στη µελέτη την οποία εγκρίνατε εσείς.
Είναι σαφές βέβαια ότι δεν είστε σε θέση να δικαιολογήσετε
µε νοµικά επιχειρήµατα τις παραβιάσεις της νοµοθεσίας. Μήπως,
όµως, µπορείτε -επειδή επικαλεστήκατε το δηµόσιο συµφέρονµε όρους δηµοσίου συµφέροντος να το κάνετε; Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που παραβιάζετε την ελληνική και κοινοτική
νοµοθεσία, ακόµα και το Σύνταγµα, επικαλούµενοι λόγους δηµοσίου συµφέροντος και σωτηρίας της χώρας.
Δεδοµένου ότι δεν µπορείτε ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος να
εγγυηθείτε ότι η πιθανότητα ατυχήµατος είναι µηδενική, µπορείτε
να µας πείτε µε ποια λογική και µε ποιο αντάλλαγµα θέτετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές; Μπορείτε να πείσετε τους κατοίκους της
περιοχής ότι το ρίσκο που τους επιβάλλετε και ο κίνδυνος, στον
οποίο τούς εκθέτετε, είναι τίµηµα κοινωνικής ευηµερίας;
Αστοχίες φραγµάτων και διαρροές αποβλήτων συµβαίνουν
συχνά και παντού στον κόσµο, όπως πρόσφατα το καλοκαίρι,
τον Αύγουστο, στον πολύ αναπτυγµένο Καναδά. Πουθενά,
κύριε Υπουργέ, οι εκµεταλλεύτριες εξορυκτικές εταιρείες δεν
κάλυψαν το κόστος αποκατάστασης των περιοχών που κατέστρεψαν οι διαρροές µεταλλευτικών αποβλήτων. Στην περίπτωσή µας µιλάµε για εκατόν είκοσι δύο εκατοµµύρια τόνους
επικίνδυνων -όσο και αν δεν το παραδέχεστε- αποβλήτων. Εξάλλου υπάρχουν ειδικές γνωµατεύσεις από επιστήµονες που τα
κατατάσσουν στα επικίνδυνα. Δυστυχώς, όµως, δεν µπορώ να
τις καταθέσω προς το παρόν, γιατί η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη.
Πρόκειται για πυκνοκατοικηµένη και σεισµογενή περιοχή.
Όταν µιλάµε για σεισµογενή, ο κ. Παπαζάχος, έγκριτος σεισµολόγος, δεν µιλάει για πιθανότητα, αλλά για βεβαιότητα µεγάλου
σεισµού στην περιοχή. Φυσικά και δεν προσδιορίζει χρόνο. Εξάλλου τα επικίνδυνα απόβλητα δεν θα εξαφανιστούν µε την πάροδο
του χρόνου, αλλά θα παραµείνουν εκεί σαν απειλή για τις τωρινές και τις µελλοντικές γενιές. Αν έχετε εκτιµήσει, λοιπόν, το κόστος που θα φέρει µια τέτοια καταστροφή, µια τέτοια αστοχία
του φράγµατος, πείτε µας πόσο θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.
Κύριοι, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι, η τωρινή και οι προηγούµενες ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ από το 2011 και µετά, για όποια καταστροφή προκληθεί από αυτήν την ωρολογιακή περιβαλλοντική
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βόµβα που τοποθετήσατε στη βορειοανατολική Χαλκιδική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν
υπάρχει παραβίαση ή παράβαση, για να ακριβολογώ, της εθνικής
ή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Ειδικά, όµως, στο θέµα της σεισµικότητας της περιοχής και σε όσα αναφέρατε, αρκετά κινδυνολογικά θα έλεγα, θα µου επιτρέψετε να πω το εξής:
Αναφέρεται ξεκάθαρα στην απόφαση έγκρισης, σελίδα 37 του
εγκεκριµένου προσαρτήµατος 3, ότι έχει εκπονηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ειδική σεισµοτεκτονική
µελέτη, η οποία περιλαµβάνεται ως προσάρτηµα στην εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Επιπλέον δε αυτού, υπάρχει γεωτεχνική µελέτη για την αποτίµηση συνθηκών ευστάθειας, καθώς και µελέτη ανάλυσης κινδύνου των φραγµάτων απόθεσης τελµάτων. Είναι, δηλαδή,
ξεκάθαρο και δεδοµένο ότι έχουν µελετηθεί αναλυτικά και έχουν
προβλεφθεί αυστηρά, προκειµένου να µην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εν λόγω περιοχή. Έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα
µέτρα και όλες εκείνες οι µελέτες έχουν συµπεριληφθεί, ώστε
να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία για την υπόθεση και ειδικά για
το αν υπάρχει κίνδυνος από σεισµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η τέταρτη µε αριθµό 300/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Τσούκαλη προς την Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπο κ. Βούλτεψη, σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης εκατόν τριάντα δύο δηµοσιογράφων στην ΝΕΡΙΤ, δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης της
Υπουργού µε τον κύριο συνάδελφο και διαγράφεται.
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, σαράντα εννιά µαθητές και µαθήτριες και επτά
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η τρίτη µε αριθµό 298/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη προς τον Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη φηµολογία περί δηµιουργίας
νέου ανοικτού κέντρου κράτησης στην Ορεστιάδα, δεν συζητείται και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε τη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 303/2411-2014 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή
Κιλκίς των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεόδωρου
Παραστατίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αξιούπολης.
Ο κύριος συνάδελφος έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προτού αναφερθώ στην ουσία της υπόθεσης
αυτής θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στο ιστορικό. Η διοίκηση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου από το
2012, ανακοίνωσε µία λίστα τοπικών υποκαταστηµάτων και παραρτηµάτων, των οποίων η λειτουργία επρόκειτο να ανασταλεί.
Όµως, θέλω να πω πως η λίστα αυτή σε πολλές περιπτώσεις τροποποιήθηκε. Ενδεικτικά, αναφέρω την περίπτωση του Νοµού
Ηµαθίας, όπου παραµένουν σε λειτουργία τρία υποκαταστήµατα
(Αλεξάνδρειας, Νάουσας και Βέροιας). Αυτήν την πληροφόρηση
είχα τουλάχιστον.
Με την υπ’ αριθµόν 090/6/1-3-2013 απόφαση του διοικητή ΙΚΑ
ορίζεται η σύσταση Τµηµάτων Απονοµών Συντάξεων σε κάποια
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υποκαταστήµατα ΙΚΑ, µεταξύ των οποίων και σε αυτό του Κιλκίς.
Στο πλαίσιο της στελέχωσης και της λειτουργίας του τµήµατος
αυτού, επισπεύδεται η αναστολή λειτουργίας του τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Αξιούπολης και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων του στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ Κιλκίς.
Σε καµµία περίπτωση, βέβαια, η στελέχωση του Τµήµατος
Απονοµών Συντάξεων του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Κιλκίς δεν προϋποθέτει την αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ
Αξιούπολης.
Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, να εξακολουθήσει
να λειτουργεί κανονικά το ΙΚΑ Αξιούπολης και να εξυπηρετεί µία
µεγάλη ασφαλιστική περιοχή, χωρίς να υποβληθούν οι ασφαλισµένοι, συνταξιούχοι και εργοδότες της εν λόγω περιοχής σε
άσκοπη ταλαιπωρία, την οποία θα πρέπει να υποστούν σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να µεταβαίνουν στο
Κιλκίς, προκειµένου να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες.
Βέβαια, εδώ ερωτάσθε πώς τελικά, πραγµατικά, προτίθεσθε
να αντιµετωπίζετε την υπόθεση αυτή. Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει µία σειρά από σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Θυµίζω, για παράδειγµα, την
αποκοπή των µονάδων υγείας του ΙΚΑ, τη δηµιουργία του
ΕΟΠΥΥ, του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και τη µεταφορά τους στον ΕΟΠΠΥ, στη συνέχεια, την αποκοπή
των µονάδων αυτών από τον ΕΟΠΥΥ και τη δηµιουργία του
ΠΕΔΥ, του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας.
Άρα οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης είναι τεράστιες. Αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασµό µε
την ανάγκη µείωσης της επισκεψιµότητας των µονάδων του ΙΚΑ
αλλά και όλων των δηµόσιων µονάδων από τους πολίτες δηµιούργησαν, οικοδόµησαν εκ των πραγµάτων νέα δεδοµένα, τα
οποία επέβαλαν την οργανωτική αναδιάρθρωση της δοµής του
ΙΚΑ.
Για να ανταποκριθεί, λοιπόν, στις νέες απαιτήσεις και µε στόχο
πάντα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, το ΙΚΑ προχώρησε στην επανεξέταση, όπως είπα και προηγουµένως, της
οργανωτικής δοµής, µία επανεξέταση η οποία κινήθηκε στην κατεύθυνση της συνένωσης κάποιων περιφερειακών οργανικών µονάδων. Σχεδιάστηκε ένα νέο οργανωτικό µοντέλο. Αυτό το νέο
οργανωτικό µοντέλο περιλαµβάνει την εισαγωγή νέου τύπου περιφερειακών µονάδων, περιφερειακά και τοπικά υποκαταστήµατα και γραφεία κοινωνικής ασφάλισης και παράλληλα,
υλοποιείται η αναδιοργάνωση της κεντρικής υπηρεσίας του ΙΚΑ.
Για να γίνει αυτό το νέο οργανωτικό µοντέλο, για να γίνει
αυτός ο νέος σχεδιασµός, έγινε αξιολόγηση των δοµών του ΙΚΑ
-και της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών δοµών του
ΙΚΑ- και η αξιολόγηση αυτή έγινε σε σχέση µε το προσωπικό που
υπήρχε και υπάρχει και σε σχέση, βέβαια, µε τα ασφαλιστικά µεγέθη κάθε περιοχής.
Με βάση, λοιπόν, αυτήν την αξιολόγηση εξετάστηκε η λειτουργία του τοπικού Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ στην Αξιούπολη και
αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του και η µεταφορά
των αρµοδιοτήτων της ασφαλιστικής περιοχής που καλύπτει στο
τοπικό Υποκατάστηµα Κιλκίς.
Όπως είπατε κι εσείς στην επίκαιρη ερώτησή σας, η απόφαση
αυτή είναι γνωστή εδώ και δυο χρόνια περίπου, από τις 29-112012. Η απόφαση αυτή του διοικητικού συµβουλίου του ΙΚΑ
αφορά την αναστολή λειτουργίας µιας σειράς υποκαταστηµάτων
του ΙΚΑ στη χώρα, µεταξύ των οποίων και αυτού της Αξιούπολης.
Δεν έχει αλλάξει αυτή η λίστα. Η λίστα αυτή είναι συγκεκριµένη,
δεν έχει τροποποιηθεί η απόφαση, απλά δεν έχουν υλοποιηθεί
όλες οι µεταφορές αρµοδιοτήτων και οι συνενώσεις τις οποίες
προέβλεπε αυτή η απόφαση και υλοποιούνται σταδιακά.
Γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση σε σχέση µε το Υποκατάστηµα
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ΙΚΑ της Αξιούπολης: Διότι, πρώτον, το Υποκατάστηµα ΙΚΑ της
Αξιούπολης έχει µικρά ασφαλιστικά µεγέθη σε σχέση µε τα
ασφαλιστικά µεγέθη άλλων υποκαταστηµάτων, που δεν δικαιολογούν τη συνέχιση της λειτουργίας του στη σηµερινή µορφή.
Δεύτερον, γιατί η Αξιούπολη και το Κιλκίς είναι πόλεις που βρίσκονται κοντά, απέχουν τριάντα πέντε χιλιόµετρα, και υπάρχει
τακτική επικοινωνία µέσω του ΚΤΕΛ Κιλκίς µε πέντε, τουλάχιστον,
απευθείας δροµολόγια ηµερησίως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, µε την αναστολή λειτουργίας -όταν γίνει η αναστολή
λειτουργίας, γιατί, επαναλαµβάνω, λειτουργεί ακόµη- του τοπικού Υποκαταστήµατος Αξιούπολης και η µεταφορά ενός µέρους
υπαλλήλων στο τοπικό υποκατάστηµα του Κιλκίς, θα έχουµε αποτελεσµατικότερη λειτουργία του τοπικού Υποκαταστήµατος του
Κιλκίς, διότι αναβαθµίζεται µε το Τµήµα Παροχής Συντάξεων το
υποκατάστηµα του Κιλκίς και αυτό σηµαίνει καλύτερη προσφορά
υπηρεσιών για το σύνολο των ασφαλισµένων του νοµού.
Δεν θα µείνει, όµως, η περιοχή της Αξιούπολης χωρίς δοµή
του ΙΚΑ. Η διοίκηση του ΙΚΑ, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες
που υπάρχουν σε ορισµένες περιοχές της χώρας και στη συγκεκριµένη περίπτωση τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην Αξιούπολη, έκρινε αναγκαία τη λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής
Ασφάλισης. Έχει ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει στην Αξιούπολη Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης εδώ κι έναν χρόνο, από τις
19-12-2013.
Οι αρµοδιότητες των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης εκτείνονται στο σύνολο σχεδόν των αρµοδιοτήτων που έχουν και τα
υποκαταστήµατα, και για τους εργοδότες και για τους ασφαλισµένους. Μπορούν, δηλαδή, να εξυπηρετούνται οι συναλλασσόµενοι και στα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι στην περιοχή πρόκειται να λειτουργήσει Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν εξετάζεται η απόφαση
για την αναστολή λειτουργίας του τοπικού Υποκαταστήµατος της
Αξιούπολης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε
προσοχή αυτά τα οποία είπατε. Βέβαια, η αιτιολογία ότι έχει
µικρό πληθυσµό ασφαλισµένων, τέλος πάντων ανθρώπων που
υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δεν σηµαίνει ότι έστω κι
αυτός ο αριθµός δεν θα ταλαιπωρείται.
Παρά ταύτα, κύριε Υπουργέ, εγώ θα έλεγα πως εάν επιµείνετε
να προβείτε στην κατάργηση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας
σχετικά µε το ΙΚΑ Αξιούπολης –και πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι
εξυπηρετεί περιοχές της Παιονίας και Πολυκάστρου, όπου είναι
σχεδόν ο µισός πληθυσµός του νοµού- να είστε βέβαιοι πως θα
προκύψουν σοβαρά προβλήµατα σχετικά µε την εξυπηρέτηση
όλου αυτού του πληθυσµού. Οι πολίτες των περιοχών αυτών θα
υποχρεώνονται να διανύουν µεγάλες αποστάσεις ακόµα και για
µια απλή πληροφόρηση σχετικά µε το αντικείµενο αυτό.
Κύριε Υπουργέ, θα έλεγα πως θα µπορούσε να συσταθεί ένα
τµήµα στο Υποκατάστηµα ΙΚΑ Αξιούπολης και το οποίο θα µπορεί να λειτουργεί ως παράρτηµα του Τµήµατος Απονοµών Συντάξεων του Υποκαταστήµατος Κιλκίς µε έναν ελάχιστο αριθµό
υπαλλήλων, καθώς δεν είναι υποχρεωτική η συστέγαση των δυο
αυτών τµηµάτων.
Κάτι αντίστοιχο, θεωρώ πως έχει εφαρµοστεί και µε το τοπικό
Υποκατάστηµα των Γιαννιτσών, όπου λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το Κατάστηµα της πόλης της Έδεσσας, το οποίο βέβαια διεκπεραιώνει τις ανακεφαλαιώσεις του Τµήµατος
Απονοµών Συντάξεων του υποκαταστήµατος που προανέφερα.
Στην έσχατη περίπτωση θα µπορούσε να µετατεθεί ένας ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων -προκειµένου να εξυπηρετηθεί και το
ΙΚΑ Κιλκίς- προς το Κιλκίς. Όπως πληροφορούµαι, µέρος αυτών
έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να µετατεθεί.
Με τις προτεινόµενες λύσεις και το Τµήµα Απονοµών Συντάξεων το Κιλκίς θα είναι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσµατικά.
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Παράλληλα, θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και το ΙΚΑ
Αξιούπολης και θα εξυπηρετηθεί µια µεγάλη περιοχή -όπως προανέφερα πριν- χωρίς να υποβληθούν οι ασφαλισµένοι συνταξιούχοι και εργοδότες της εν λόγω περιοχής σε άσκοπη
ταλαιπωρία.
Εποµένως τονίζω και πάλι ότι η στελέχωση του Τµήµατος Απονοµών Συντάξεων του ΙΚΑ Κιλκίς δεν προϋποθέτει την αναστολή
λειτουργίας του Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ Αξιούπολης.
Κύριε Υπουργέ, το να προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις σε
ένα πρόβληµα δηµιουργώντας ένα άλλο πρόβληµα, όπως θα
συµβεί στην προκειµένη περίπτωση αν προχωρήσετε στην απόφαση αυτή, πιστεύω πως υπό τις σηµερινές συνθήκες δεν είναι
ό,τι καλύτερο. Πιστεύω πως δεν πρέπει τα πάντα να κρίνονται µε
οικονοµικούς όρους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, δεν κρίνονται µε όρους οικονοµικούς. Κρίνονται µε όρους εξυπηρέτησης του πολίτη, µε βάση τις δυνατότητες τις οποίες έχει ο κάθε φορέας και ο κάθε οργανισµός και
στη συγκεκριµένη περίπτωση τις δυνατότητες που έχει το ΙΚΑ.
Δεν πρέπει να υπάρχει καµµία ανησυχία, διότι σε καµµία γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου προχώρησαν αυτές οι οργανωτικές αλλαγές, δεν διαφοροποιούνται οι όροι εξυπηρέτησης,
τόσο των ασφαλισµένων όσο και των εργοδοτών στις συγκεκριµένες περιοχές. Εντελώς το αντίθετα. Αυτές οι αλλαγές γίνονται
ακριβώς για να µπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα ασφαλισµένοι και εργοδότες, µε βάση πάντα τις δυνατότητες τις οποίες
έχει το ΙΚΑ και, κυρίως, να υπάρξει βελτίωση στον χρόνο απόδοσης των συντάξεων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό για
όλους.
Τα γραφεία κοινωνικής ασφάλισης στα οποία µετασχηµατίζονται ορισµένα υποκαταστήµατα –αυτό θα γίνει µε το Υποκατάστηµα της Αξιούπολης στην ουσία, θα συνεννοηθεί µε το
Κατάστηµα του Κιλκίς και θα µετασχηµατιστεί σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης- συνεχίζουν τη λειτουργία τους στις ίδιες
ακριβώς περιοχές, παρέχοντας υπηρεσίες -είναι σηµαντικό αυτόκαι προς ασφαλισµένους και προς εργοδότες. Δεν είναι µόνο οι
ασφαλισµένοι. Υπάρχουν και οι εργοδότες.
Τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης στεγάζονται είτε σε χώρους που παραχωρούν οι δήµοι είτε σε χώρους οι οποίοι µισθώνονται σε περίπτωση που οι δήµοι έχουν αδυναµία να βρουν
τέτοιους χώρους. Είναι µεν µη αυτοτελείς µονάδες, αλλά είναι
µονάδες που αποτελούνται από έναν µέχρι τρεις υπαλλήλους.
Έχουν συσταθεί ογδόντα δύο τέτοια Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα και λειτουργούν όλα, εκτός από τρεις τέσσερις
περιπτώσεις που δεν έχει ξεκινήσει ακόµα η λειτουργία τους και
εξυπηρετούν τους πολίτες. Δηλαδή, αποδεικνύεται από τη λειτουργία τους ότι υπάρχει εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η στελέχωση των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης πραγµατοποιείται µε υπαλλήλους που υπηρετούν στις µετασχηµατισµένες µονάδες. Κάποιοι, δηλαδή, οι οποίοι υπηρετούν τώρα στην
Αξιούπολη θα µείνουν εκεί και κάποιοι άλλοι θα µετακινηθούν στο
Κιλκίς. Κατά τη διάρκεια αυτού του µετασχηµατισµού υπάρχει
φροντίδα να µη διακόπτονται οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους. Δηλαδή, το Υποκατάστηµα της Αξιούπολης αυτήν τη
στιγµή λειτουργεί και γίνεται εκκαθάριση. Με το που θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και θα παύσει η λειτουργία του, θα λειτουργήσει αµέσως το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επιπλέον, η ισχυροποίηση των τοπικών υποκαταστηµάτων στις
πρωτεύουσες των νοµών, όπως είναι το Κιλκίς, βοηθάει στην
απονοµή των συντάξεων. Μου είπατε κι εσείς ότι συστάθηκε ένα
Τµήµα Απονοµής Συντάξεως στο Υποκατάστηµα του Κιλκίς. Ο
µετασχηµατισµός του Υποκαταστήµατος Αξιούπολης σε Γραφείο
Κοινωνικής Ασφάλισης και η µεταφορά προσωπικού προς το Κιλκίς, θα βοηθήσει στο να λειτουργήσει το Τµήµα Απονοµής Συντάξεων και αυτό είναι προς όφελος του συνόλου των
ασφαλισµένων του νοµού.
Σε κάθε περίπτωση εκείνο το οποίο θέλω να πω, για να µην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπάρχει ανησυχία, είναι ότι η µετακίνηση των εργαζοµένων από
υπηρεσία που µετασχηµατίζεται σε γραφείο κοινωνικής ασφάλισης δεν πρόκειται να γίνει, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι οικογενειακές, οι βιοποριστικές και οι άλλες ανάγκες τις οποίες έχουν
οι εργαζόµενοι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα διακόψουµε για λίγο, για να έλθει ο κύριος Υπουργός, κ.
Λοβέρδος και να απαντήσει στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη υπ’ αριθµόν 305/24-11-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καλαντζή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και
Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Προέδρου θα απαντήσει ο
Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω πόσο αποτελεσµατικός και δίκαιος
πολιτικός είστε και αυτό έχει φανεί από το έργο σας στα τόσο
δύσκολα Υπουργεία που υπηρετήσατε. Σήµερα πιστεύω θα είναι
ξεκάθαρη και η δική σας θέση αλλά και η δικιά µου.
Με αυτό που γίνεται στην Καβάλα αυτήν τη φορά, ξεχείλισε το
ποτάµι. Δεν πάει άλλο. Όπως ξέρετε, η Καβάλα είναι η έδρα παραγωγής πετρελαίου στην Ελλάδα. Υπάρχει και σχολή στα ΤΕΙ
Καβάλας εξειδικευµένη, παρέχοντας πτυχίο τεχνολογίας πετρελαίων. Εδώ και τριάντα χρόνια γίνεται η εξόρυξη πετρελαίου
στην Καβάλα. Είναι η µοναδική περιοχή µέχρι στιγµής στην Ελλάδα -ας ευχηθούµε να γίνει και σε άλλες περιοχές- όπου εξάγεται και παράγεται πετρέλαιο και συνεχίζει να λειτουργεί η
εταιρεία.
Επίσης θέλω να σας πω ότι η Καβάλα έχει πετύχει αυτήν τη
στιγµή µε τις δραστηριότητες των κατοίκων της αλλά και της κοινωνίας να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Δεν µπορεί
να συνεχιστεί άλλο αυτή η υποβάθµισή της. Ένα θα σας πω: Σε
όλη την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ισχύει το ποσοστό επιδότησης εργασίας 12%. Στην Καβάλα και
στη Δράµα, στην ίδια περιφέρεια, δεν ισχύει, ακόµα περιµένουµε
να γίνει θέµα.
Τώρα, όπως ξέρετε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η Σύγκλητος
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, κύριε Υπουργέ, µε οµόφωνη
απόφασή της πριν από τρία τέσσερα χρόνια είχε προτείνει τη δηµιουργία πανεπιστηµιακής σχολής στην Καβάλα. Δεν είναι καθόλου υποτιµητικό και σωστό είναι να υπάρχει πανεπιστηµιακή
σχολή στην Ορεστιάδα. Είναι, όµως, δυνατόν στην Καβάλα, στη
δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, ενώ υπάρχει και
οµόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, να µη δηµιουργείται, γιατί κάποιοι δεν θέλουν πανεπιστηµιακή σχολή στην Καβάλα;
Έρχεται τώρα το εξής απαράδεκτο, το οποίο κατά την άποψή
µου ούτε νόµιµο είναι, κύριε Υπουργέ, ούτε ηθικό. Όπως ξέρετε,
όπως είπα, στην Καβάλα υπάρχει η έδρα όλης της τεχνογνωσίας
και όλου του ενδιαφέροντος και είναι το κέντρο αναφοράς στο
πετρέλαιο στην Ελλάδα. Δηµιουργούνται µε απόφαση του
Υπουργείου σας τέσσερα Ινστιτούτα Πετρελαίου στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη. Δηµιουργούνται δύο στον Έβρο, ένα στην
Κοµοτηνή και ένα στην Ξάνθη. Στην Καβάλα κανένα από τα τέσσερα. Πού να το πεις, δηλαδή; Πού να σταθούµε, δηλαδή και να
το πούµε; Δηµιουργούνται τέσσερα ινστιτούτα και δεν δηµιουργείται ένα από τα τέσσερα στην Καβάλα.
Επίσης, όπως ξέρετε και έχουµε συζητήσει και είστε γνώστης,
υπάρχει πρόταση από τον Πρόεδρο του Τεχνολογικού Ιδρύµατος
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Καβάλας κ. Μητρόπουλο, για τη δηµιουργία στην Καβάλα ιδρύµατος -αυτό βέβαια εσείς θα το δώσετε, όπως έχετε συµφωνήσει- Ανώτατης Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας.
Παρακαλώ, λοιπόν, θα ήθελα την απάντησή σας για αυτά τα
δύο θέµατα, επειδή ξέρω ότι θα είστε ειλικρινής και άµεσος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Καλαντζή, αγαπητέ
συνάδελφε, είναι από τα λίγα θέµατα που ξέρω τόσο καλά, γιατί
έχω ασχοληθεί από το ενδιαφέρον των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας της περιφέρειας και έχω ενδιαφερθεί από την αρχή.
Θέλω να σας δώσω πάρα πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις και
στην πρώτη µου οµιλία και στη δευτερολογία µου.
Να αρχίσω από το τελευταίο. Δεν είναι δυνατόν να ιδρύσουµε
-και αυτό σάς το αποκλείω σε κάθε περίπτωση- αυτό που προτείναν από το ΤΕΙ Καβάλας, δηλαδή ένα πανελλήνιο τεχνολογικό
δίκτυο των δώδεκα ΤΕΙ της χώρας µε τον τίτλο πανεπιστήµιο. Σε
εσάς προσωπικά το έχω πει αυτό πάρα πολλές φορές. Ονοµάστε
το, αφού πρόκειται για ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
όπως αλλιώς θέλετε, αλλά δεν µπορώ να δηµιουργήσω περαιτέρω εµπλοκή στην εικοσαετή εµπλοκή ανάµεσα στα πολυτεχνεία της χώρας και στα τεχνολογικά ιδρύµατα για το θέµα αυτό,
που έχει ταλανίσει και την ελληνική Βουλή αλλά και την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Είναι εξαιρετική πρόταση, το έχω πει από την πρώτη στιγµή.
Είναι πραγµατικά πρόταση άξια επαίνων. Είναι µία πρόταση που
σχετίζεται και µε την εξ αποστάσεως παροχή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και θέλουµε να την υιοθετήσουµε, αρκεί να υπάρξει
ονοµασία που να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο του νόµου και των
όσων έχουµε ευτυχώς ή δυστυχώς ζήσει µέχρι στιγµής. Ένα το
κρατούµενο.
Δεύτερον, το έχω πει αυτό, όχι µόνο σε εσάς, όχι µόνο στους
Βουλευτές του νοµού, το έχω πει σε όλα τα τεχνολογικά ιδρύµατα και µάλιστα στη Διάσκεψη των Προέδρων τους προ ενός
µηνός στον Πειραιά. Δεν είναι ότι κάνουµε έναν κοινοβουλευτικό
διάλογο για να µας ακούσουν. Τα έχουν ακούσει πρώτα αυτοί,
αλλά επιφυλάσσονται. Ίσως η πρόταση αυτή είναι µια ευκαιρία
να ξεπεραστεί η σύγκρουση που έχουν µε τα πανεπιστήµια υπέρ
των ΤΕΙ. Ίσως έτσι να το βλέπουν, γι’ αυτό δεν αποδέχονται την
πρότασή µου. Όπως και να το βλέπουν, κύριε Καλαντζή, κύριε
Αντιπρόεδρε της Βουλής, µέλλον δεν υπάρχει στην πρόταση
αυτή, αφού τη βάζουν σε ανταγωνιστικό πλαίσιο µε τα πανεπιστήµια.
Αν φύγουµε από εκεί, πραγµατικά σας δίνω τον λόγο µου ότι
την πρόταση, από τη στιγµή που θα µου έρθει, σε ένα λεπτό θα
την έχω υπογράψει, γιατί ανταποκρίνεται κατά τα λοιπά στις
ανάγκες της χώρας, στις ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και είναι και πάρα πολύ πρωτοποριακή.
Η συνεργατικότητα αποδεικνύεται µέσα στη συνεργασία. Αυτή
αφορά όλα τα ΤΕΙ και απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Και
µπορεί και να απευθυνθεί και εκτός Ελλάδας. Ένα το κρατούµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Να σταµατήσω, κύριε Πρόεδρε; Να µιλήσω ένα λεπτό ακόµα
και να συνεχίσω στη δευτερολογία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
όπως έχω πει σε όλους τους συναδέλφους, ένα λεπτό προ της
λήξεως του χρόνου έχουµε έναν προειδοποιητικό ήχο. Όταν τελειώσει ο χρόνος, έχουµε συνεχόµενο ήχο. Πάντα, όµως, το Προεδρείο δεν κόβει τον οµιλητή σε αυτήν την περίπτωση. Τον
αφήνει να ολοκληρώσει τη σκέψη του, την πρότασή του και για
µισό λεπτό και για ένα λεπτό. Κάποιοι συνάδελφοι κάνουν και κατάχρηση και παίρνουν και πέντε λεπτά. Δεν πρόλαβα να το πατήσω αµέσως.
Συνεχίστε, λοιπόν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την άνεση που
µου δίνετε. Μια φράση θα πω.
Δεύτερον, έχουµε ιδρύσει, όπως σωστά λέτε εδώ, το Ερευνη-
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τικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα Ινστιτούτο
Πετρελαίου χωράει 100%. Θα έρθει, όµως, µία πρόταση; Οι
άλλοι έχουν κάνει. Μια πρόταση συγκεκριµένη να µας έρθει και
είναι θέµα πια δικό µας. Αφού σήµερα το µεσηµέρι ξεµπερδεύουµε πια µε τον νόµο και έχουµε την ίδρυση αυτού του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν µας
κοστίζει τίποτα. Αντιθέτως, µας ευνοεί και το θέλουµε να ιδρύσουµε σε αυτό το πλαίσιο ένα πέµπτο ινστιτούτο. Η πρόταση, δηλαδή, είναι αποδεκτή. Να έρθει, όµως, ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο.
Το τρίτο θέµα είναι πιο σοβαρό από τα δύο προηγούµενα.
Αφορά την ίδρυση και πανεπιστηµίου, αν θέλετε, ή στο πλαίσιο
του Δηµοκριτείου ή στο πλαίσιο του Αριστοτελείου -ό, τι θέλουνπροπτυχιακού τµήµατος, όχι όµως για Έλληνες ή για Ευρωπαίους φοιτητές. Για φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς µε την κ. Κεφαλογιάννη σήµερα το µεσηµέρι θα κάνουµε
τη σχετική εξαγγελία για τετραετή κύκλο σπουδών στα Πανεπιστήµια της Κρήτης και του Αιγαίου για τον τουρισµό για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µέσα στο πλαίσιο των
πολιτικών µας, που θα αυξήσουν και το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν της χώρας. Θα σας πω στη δευτερολογία µου γιατί έχει
πολλές πιθανότητες επιτυχίας µια τέτοια προσπάθεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω κανένας κακοήθης δεν µπορεί να πει ότι αυτά που είπα
στην αρχή για σας, τα είπα γιατί µε τιµάτε και σας τιµώ µε τη
φιλία µου. Είπα ότι είστε αποτελεσµατικός, άµεσος και δίκαιος.
Το αποδεικνύετε. Δεν έχω λόγους να συνεχίσω. Τι εννοώ; Κρατάω και κρατάµε αυτό που είπατε: Να έρθει η πρόταση από το
Τεχνολογικό Ίδρυµα Καβάλας για τη δηµιουργία ενός Ινστιτούτου και στην Καβάλα και θα την αποδεχθείτε και θα το κάνετε
πράξη αµέσως. Για µένα έχει κλείσει το θέµα.
Δεύτερον, κρατάω και συµφωνώ απόλυτα µαζί σας ότι δεν
µπορεί η πρόταση του ΤΕΙ για δηµιουργία αυτών των περαιτέρω
ενδιαφέροντος σπουδών, που θέλει να παράσχει, να είναι σε επίπεδο ανταγωνιστικό µε το Πολυτεχνείο. Είµαι µαζί σας 100%. Γι’
αυτό και προτείνω το πώς πρέπει να ονοµαστεί αυτή η ανώτατη
σχολή. Νοµίζω ότι µπορείτε να βοηθήσετε και εσείς. Να κάνετε
µία πρόταση και δεν νοµίζω ότι κανένας µπορεί να την απορρίψει.
Η πρόταση που έχω εδώ στα χαρτιά µου λέει ότι πρέπει να
ονοµαστεί Ανώτατη Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας, η οποία
θα έχει αποστολή την παροχή ανοιχτών τεχνολογικών προγραµµάτων σπουδών. Είναι µία πρόταση. Δείτε το. Συµφωνώ απόλυτα.
Δεν µπορεί να είναι οτιδήποτε σε ανταγωνιστικό επίπεδο µε το
Πολυτεχνείο.
Υπάρχει, λοιπόν, µία πρόταση που έχει κατατεθεί από τον Πρόεδρο τον κ. Μητρόπουλο να ονοµαστεί Ανώτατη Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε αποστολή την παροχή ανοιχτών
τεχνολογικών προγραµµάτων σπουδών. Αυτή είναι µία πρόταση,
αλλά νοµίζω ότι και εσείς µπορείτε να το δείτε. Δεν νοµίζω ότι
κανείς θα την απορρίψει. Κάντε µας την πρόταση για το πώς πρέπει να ονοµαστεί, αν αυτό είναι το πρόβληµα. Δεν νοµίζω ότι θα
σταθεί κανένας στο πώς θα ονοµαστεί. Σκοπός είναι να γίνει.
Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας και τελείωσα µ’ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί κάνετε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει µέχρι σήµερα,
κύριε Υπουργέ: Καταλαβαίνετε αµέσως το µεγάλο πρόβληµα.
Θέλω να το πω για να καταγραφεί για την Καβάλα, όπως και
για τη Δράµα, για να είµαι δίκαιος: Σωστά στηρίζουµε µε όλες
µας τις δυνάµεις τους εθνικούς λόγους για τους οποίους πρέπει
να έχει ιδιαίτερη µεταχείριση η Θράκη. Και πρέπει να έχει. Και
πρέπει να τη στηρίξουµε.
Αλλά –προς Θεού!- όταν δεν υπάρχει κάτι που να είναι ανταγωνιστικό των συµφερόντων –των καλώς εννοούµενων- της Θράκης, γιατί δηλαδή; Τι θα πείραζε, για παράδειγµα, όπως πολύ
σωστά καταλάβατε, µια πανεπιστηµιακή σχολή υπό το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο στην Καβάλα; Τι θα πείραζε; Παίρνουν 12% οι
τρεις νοµοί στη Θράκη για την επιδότηση του ηµεροµίσθιου. Σας
το λέω τώρα αυτό, γιατί περάσατε και από το Υπουργείο Εργα-
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σίας. Αυτό µέχρι την 1-1-2010 ίσχυε. Δηλαδή, 12% και οι πέντε
νοµοί. Τώρα, από την 1-1-2010 µόνο οι τρεις νοµοί. Δεν νοµίζω
ότι αυτό είναι ανταγωνιστικό της Θράκης.
Γι’ αυτό χαίροµαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναγνωρίζετε πως ό,τι δεν είναι ανταγωνιστικό –όπως σωστά είπατε- µε
το Πολυτεχνείο, να γίνει. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει το ανταγωνιστικό. Και ό,τι δεν είναι ανταγωνιστικό των καλώς εννοούµενων συµφερόντων της Θράκης, να υπάρχει για την Καβάλα και
για τη Δράµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει τον λόγο
για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, συνοψίζω.
Πρώτον, ναι στο δίκτυο των δώδεκα ΤΕΙ που δηµιουργεί ένα
ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όχι µε τον τίτλο πανεπιστήµιο, αλλά µε τον τίτλο που είπατε: «Ανώτατη Σχολή Επιστήµης
και Τεχνολογίας», γιατί ανώτατη είναι. Όλα τα ΤΕΙ ανώτατα είναι.
Επιστήµη διακονεί και την τεχνολογική της πλευρά διακονεί.
Αυτό ας µου πουν και κλείσαµε.
Δεύτερον, ναι στο ινστιτούτο -το είπα στην πρωτολογία µουστο πλαίσιο του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, αρκεί να έρθει η πρόταση.
Τρίτον, πάµε τώρα στο τµήµα του πανεπιστηµίου. Πώς µπορεί
να πάρει σάρκα και οστά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να
σας διακόψω, κύριε Υπουργέ; Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ ξέρω µε ποιον συζητώ. Παρακαλώ, προτείνετε οτιδήποτε.
Η δική σας πρόταση θα γίνει αµέσως δεκτή. Ό,τι πείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πώς το ξέρετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
γίνει. Η δηµιουργία πανεπιστηµιακής σχολής στην Καβάλα, για
παράδειγµα, ενδιαφερόντων τεχνολογικής εξειδίκευσης…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εγώ θα κάνω συγκεκριµένη πρόταση στο Δηµοκρίτειο και
στο ΑΠΘ, όπως έχω κάνει για τις φιλοσοφικές, µε το περιεχόµενο
που σας λέω κι έγιναν δεκτές και περιµένω τις αποφάσεις των
Συγκλήτων. Όµως, το ξέρω, γιατί µίλησα και µε την Πρυτανεία
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την περασµένη Παρασκευή
που συναντηθήκαµε στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζοµαι ότι και ο Πρύτανης του Δηµοκριτείου δεν θα έχει αντίρρηση. Όµως, σήµερα
το µεσηµέρι εγώ θα απευθύνω πρόταση. Για τι τµήµα όµως;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Υπάρχει πρόταση από τη Σύγκλητο, από το Δηµοκρίτειο ποιες
σχολές θέλουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μακάρι να µεσολαβήσει άλλη πανεπιστηµιακή διαδικασία.
Ακούστε, δεν χρειάζονται τµήµατα προπτυχιακών για Έλληνες
φοιτητές στη λογική της διασποράς των πανεπιστηµίων και των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΕΙ, µε πελατειακά κριτήρια. Δεν θα κάνουµε ούτε ένα τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και αυτά που έχουν ιδρυθεί από το πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ» και
είναι ανενεργά, δεν θα τα ιδρύσουµε, δεν θα τα βάλουµε στο µηχανογραφικό, δεν θα πάρουµε φοιτητές. Κάθε πανεπιστήµιο σου
φέρνει και ένα δίκαιο αίτηµα. Δεν θα γίνει κανένα δεκτό. Κανένα!
Σας το λέω αυτό, γιατί θέλω να είµαι καθαρός.
Τι θα γίνει, όµως, δεκτό και µάλιστα απλόχερα εδώ και µε τα
λίγα µέσα που έχουµε θα το βοηθήσουµε και οικονοµικά και µε
προσωπικό; Θέλουν να κάνουν προπτυχιακά τµήµατα, δηλαδή
τετραετή κύκλο σπουδών µε δίδακτρα απευθυνόµενα σε αλλοδαπούς, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φοιτητές και µε διδασκαλία
στην αγγλική; Αµέσως δεκτό. Είναι θέµα των πανεπιστηµίων,
όµως, αυτό, δεν είναι θέµα του Υπουργείου. Το Υπουργείο τι λέει;
Ότι, αν το κάνετε, θα ενισχυθείτε. Και θα υπογραφεί η σχετική
σας απόφαση πάραυτα και θα ενισχυθείτε.
Για το τµήµα που λέτε εσείς τώρα, σας λέω ναι, αρκεί να είναι
στην αγγλική για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε δίδακτρα και
τετραετή κύκλο σπουδών. Με τι αντικείµενο; Με το αντικείµενο
που έχει να κάνει µε τον ορυκτό πλούτο. Με το αντικείµενο που
έχει να κάνει µε τα πετρέλαια.
Γιατί το λέω αυτό; Έχω καµµία ενθάρρυνση; Έχω. Ο Πρύτανης
του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Διγαλάκης πριν από έναν µήνα που
ήµουν στο Ηράκλειο και ήρθαν από τα Χανιά όλη η Πρυτανεία
και κάναµε συνάντηση, µου ανέφερε, κύριε συνάδελφε, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, ότι µε την ευκαιρία ενός µεταπτυχιακού
που έχουν στην αγγλική µε δίδακτρα για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φοιτητές, για είκοσι θέσεις είχαν ενενήντα υποψηφιότητες.
Όταν τον ρώτησα από πού, µου απήντησε ότι είναι από την
Αφρική κυρίως, µία εστία την οποία δεν σκεφτόµασταν ποτέ.
Εµείς λέγαµε να έρθουν Άραβες, να έρθουν Ρώσοι, να έρθουν
Κινέζοι, να έρθουν Τούρκοι. Δεν σκεφτόµασταν ότι υπάρχει και
µία ολόκληρη ήπειρος µε πλουτοπαραγωγικές περιοχές που διψάει για γνώσεις και η οποία µε το συγκεκριµένο παράδειγµα
που αφορά τη φετινή χρονιά ανταποκρίνεται.
Αντί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές να σκεφτόµαστε διάφορα τρελά, αντί να σκεφτόµαστε µε τρόπο στενό το πρόβληµα
της χρηµατοδότησης, ας το σκεφτούµε τώρα εν καιρώ κρίσης
απ’ όλες τις πλευρές του. Πώς µπορείς να ενισχύσεις την ακαδηµαϊκή κοινότητα και ταυτοχρόνως να ενισχύεις, κατά µικρό
αλλά υπαρκτό µέρος, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
χώρας;
Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν για τέσσερα χρόνια εδώ,
θα ζουν στις τοπικές κοινωνίες και δεν θα µοιράζεις µια ανύπαρκτη πίτα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται να πάρουν τελικά
τίποτα, µε τη λογική των πελατειακών σχέσεων, που καθόρισε
επί δεκαετίες τη διασπορά των ΤΕΙ και των πανεπιστηµίων σε όλη
των Ελλάδα.
Άρα αυτό το οποίο συζητάµε σήµερα εµείς είναι συζήτηση
πάνω σε γόνιµο έδαφος. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα σας ανακοινώνω ότι για
τα τµήµατα τουρισµού σε δύο πανεπιστήµια της χώρας θα κάνουµε τις σχετικές ανακοινώσεις στις 13:30’.
Άρα είµαστε εδώ, αρκεί, αγαπητέ συνάδελφε, να υπάρξουν και
οι κατάλληλες προτάσεις και η σχετική διάθεση από τα ιδρύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες διατάξεις».
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο,
κυρία Αυλωνίτου.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο,
επειδή ο κύριος Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο κ.
Δερµεντζόπουλος, µε κατηγόρησε ότι ψεύδοµαι, πράγµα το
οποίο µε θίγει ως άνθρωπο και µε προσβάλλει, επειδή στην τοποθέτησή µου ανέφερα ότι έχω καταθέσει δύο επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε το θέµα αδυναµίας αποφοίτησης φοιτητών
συγκεκριµένων ειδικοτήτων από το Τµήµα Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού, λόγω έλλειψης προσωπικού, και στις οποίες ο κύριος Υπουργός κ. Λοβέρδος αρνήθηκε να έρθει να απαντήσει.
Ο κ. Δερµεντζόπουλος ανέφερε ότι ουδέποτε κατατέθηκαν τέτοιες ερωτήσεις σχετικά µε αυτό το θέµα και ότι ψεύδοµαι. Για
την αποκατάσταση της αλήθειας και για την αποκατάσταση της
υπόληψής µου, θέλω να σας καταθέσω σήµερα στα Πρακτικά τις
δύο επίκαιρες ερωτήσεις µε ηµεροµηνίες 23 Οκτωβρίου και 4
Νοεµβρίου, τις οποίες έχω καταθέσει και έχουν µείνει αναπάντητες από τον κ. Λοβέρδο, έτσι ώστε πραγµατικά να αποκατασταθεί
η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να τις καταθέσετε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελένη Αυλωνίτου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, ο στόχος του σηµερινού
νοµοσχεδίου, που έχει έρθει, είναι να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο
για τους τοµείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Με την επιµέλεια της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας θέλετε να δηµιουργήσετε ένα σχέδιο δράσης, για να αναπτύξετε µια σύγχρονη εθνική στρατηγική έρευνας, καινοτοµίας και
τεχνολογίας. Όµως, µελετώντας διεξοδικά όλα τα άρθρα του, αντιλαµβανόµαστε ότι η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου δεν είναι η ενδυνάµωση και η ανάπτυξη της έρευνας, αλλά η κατάργηση και η
ισοπέδωση των δηµοσίων ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα και
η δηµιουργία συνθηκών για επιχειρηµατικές ενέργειες, µε τον µανδύα της έρευνας και στόχο το οικονοµικό κέρδος.
Από την άλλη, διαγράφεται µια διάθεση κλειστού, αδιαφανούς
ελέγχου στη διοίκηση της έρευνας αλλά και ταυτόχρονα, µια
απαξίωση του ερευνητικού προσωπικού, όπως καταγγέλλεται
από τους φορείς τους σε επιστολές τις οποίες έχουµε λάβει τον
τελευταίο καιρό. Η χθεσινή είναι η πιο επικριτική.
Ενδεικτικά, στο άρθρο 2 δεν ορίζεται ξεκάθαρα ο ερευνητικός
οργανισµός ως αυτός που έχει κύριο σκοπό την έρευνα ή την
ανάπτυξη και την τεχνολογία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συντάγµατος, αλλά αφήνει τη δυνατότητα σε πλήθος δήθεν ερευνητικών οργανισµών να χρησιµοποιούν κονδύλια έρευνας.
Δηµιουργεί το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων µε µορφή εταιρείας και µε επιχειρηµατικούς
όρους, τα οποία χρηµατοδοτούνται και µε εθνικά κεφάλαια.
Μοιάζετε να θέλετε να χρηµατοδοτούνται τα Τµήµατα Research & Development ιδιωτικών επιχειρήσεων µε δηµόσια κονδύλια και όλα αυτά όχι µέσα σε ένα εθνικό στρατηγικό
σχεδιασµό, αλλά µε προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις των
εκάστοτε Υπουργών και των Γενικών Γραµµατέων Έρευνας και
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Τεχνολογίας.
Μάλιστα, επειδή ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ερευνητών πλέον
έχει χάσει κάθε ελπίδα ότι αυτό θα γίνει, τουλάχιστον λένε ότι
«αφού δεν έχουµε ελπίδα να αποσυρθεί αυτό το νοµοσχέδιο,
όταν και µέχρι να βγουν τα προεδρικά διατάγµατα, τουλάχιστον
να έχουµε ένα περιθώριο έξι µηνών για να δούµε τι θα κάνουµε
και πώς θα ισχύσουν τα σηµερινά δεδοµένα».
Νοµίζουµε ότι η έννοια της έρευνας είναι ασύµβατη µε µια
µορφή επιχειρηµατικής δράσης, µε αρχή, τέλος και πρωταρχικό
στόχο το κέρδος.
Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, το νοµοσχέδιο ιδιωτικοποιεί
την έρευνα και κρατικοποιεί την επιχειρηµατικότητα. Μήπως
αυτό είναι και ένα µήνυµα για το πώς θα δούµε και τη δηµόσια
παιδεία στο µέλλον; Βέβαια, δεν προβλέπεται καµµία µορφή
αξιολόγησης, ούτε στα υλοποιηθέντα ερευνητικά προγράµµατα
ούτε στον εκτός ΓΓΕΤ ερευνητικό ιστό.
Από την αναλυτική µελέτη επιµέρους άρθρων, αντιλαµβανόµαστε ότι κάποιες παρεµβάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα,
όπως, για παράδειγµα, σε σχέση µε την εξόφληση κονδυλίων
µέσω ΕΛΚΕ, Ενιαίας Αρχής Πληρωµών κ.λπ., δίνουν κάποια ευελιξία, ώστε να ολοκληρώνονται µε επιτυχία τα ερευνητικά προγράµµατα.
Διακρίνεται, όµως, και µια φιλοσοφία µεταστροφής των πανεπιστηµίων από κέντρα ακαδηµαϊκής έρευνας και επιστηµονικής
εξέλιξης σε κέντρα επιχειρηµατικής έρευνας, µε αναπόφευκτη
την εξάρτηση από όρους των χρηµατοδοτών τους. Αυτό περιγράφεται από ακαδηµαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι φυσικά
ζουν εκ των έσω τα ζητήµατα αυτά και τα γνωρίζουν καλύτερα
από όλους.
Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες,
κάποιες από τις οποίες αδικούν κάποια ερευνητικά κέντρα. Περιµένουµε να δούµε σήµερα τις βελτιώσεις και αν έχουν ληφθεί
υπ’ όψιν τα αιτήµατα.
Αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε είναι διαφορετικό από αυτό
που είχε υποβληθεί σε δηµόσια διαβούλευση. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει µία τεράστια σύγχυση. Γιατί είχε έρθει πριν από ενάµιση
χρόνο, είχε µπει στη διαβούλευση και σήµερα ήρθε ένα άλλο.
Έτσι, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν και τα πιο εξειδικευµένα ζητήµατα που µας καταγγέλλουν τα µέλη της Ένωσης των Ελλήνων Ερευνητών. Γιατί αυτοί είχαν διαβάσει ένα άλλο νοµοσχέδιο,
έγινε, όπως είπα, µια µικρή διαβούλευση και ήρθε ένα άλλο νοµοσχέδιο, στο οποίο, όµως, δεν πέρασαν –απ’ ό,τι τουλάχιστον
ισχυρίζονται- βελτιώσεις από τα αιτήµατά τους.
Στις καταγγελίες αυτές αναφέρεται ότι µε τις διατάξεις του νοµοσχέδιου οι εργαζόµενοι στα ερευνητικά κέντρα, ερευνητές και
διοικητικοί, δεν αντιµετωπίζονται ισότιµα, αλλά υπάρχουν εργασιακές και επιστηµονικές διακρίσεις. Καταργείται το υπηρεσιακό
τους καθεστώς, κάτι που θα οδηγήσει στην αποδυνάµωση των
υπαρχόντων ερευνητικών κέντρων και σταδιακά στην απαξίωσή
τους.
Κύριε Υπουργέ, κάποια προβλήµατα δεν λύνονται χωρίς χρήµατα. Οι µνηµονιακές πολιτικές έχουν επιβάλει τεράστιες περικοπές στις δαπάνες και στα ΑΕΙ, τα ερευνητικά κέντρα και γενικά
στην έρευνα, κάτι που έχετε και ο ίδιος παραδεχθεί. Στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει καµµία δέσµευση για κρατική χρηµατοδότηση της
έρευνας. Για να συµπληρώσετε αυτήν τη υποχρηµατοδότηση,
στρέφεστε στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό, ήδη, γίνεται σε διάφορες
πραγµατικά ανεπτυγµένες και ανεξάρτητες οικονοµικά χώρες.
Σύµφωνα, όµως, µε τη διεθνή πρακτική και η δηµόσια χρηµατοδότηση είναι απαραίτητη, για να µπορεί η έρευνα να αναπτύσσεται ισόρροπα, προς όλους τους τοµείς και όχι µόνο σε αυτούς
που παρέχουν επιχειρηµατικό κέρδος.
Στην παρούσα, λοιπόν, µορφή, το νοµοσχέδιο που φέρατε δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον από εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Θα θέλαµε να το αποσύρετε. Όσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις έχετε φέρει δεν το καθιστούν ένα νοµοσχέδιο το
οποίο µπορεί πραγµατικά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της έρευνας και της τεχνολογίας.
Θα πρέπει να βρεθεί µία ισορροπία και να δοθεί χρόνος για
διαβούλευση µεταξύ των αρµοδίων, κάτι το οποίο η Κυβέρνηση
αποφεύγει συστηµατικά. Είναι πολύ σηµαντικό ο διάλογος να γί-
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νεται µε αυτούς τους εξειδικευµένους, ανεξάρτητους φορείς,
που γνωρίζουν το αντικείµενο καλύτερα από κάποιους συµβούλους στο Υπουργείο, οι οποίοι δεν παίρνουν όλα τα δεδοµένα και
τελικά έρχονται νοµοσχέδια που παρουσιάζουν τη θλιβερή εικόνα των ενενήντα εννιά νοµοπαρασκευαστικών βελτιώσεων.
Ο κάθε νόµος πρέπει να ταιριάζει στη φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας και όχι να θυµίζει, δυστυχώς, νοµοθετήµατα σηµερινής µνηµονιακής πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών και
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το καταψηφίζουµε και σας παρακαλούµε, αν είναι δυνατόν,
τουλάχιστον να λάβετε υπ’ όψιν, εφόσον δεν πρόκειται να αποσυρθεί, µέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης, όλα τα δίκαια αιτήµατα των ερευνητών.
Διότι αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είπα και πριν, δεν είναι ένα
νοµοσχέδιο που µας κάνει υπερήφανους στα θέµατα της
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, αλλά ένα
νοµοσχέδιο το οποίο στηρίζει καθαρά το επιχειρηµατικό κέρδος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουν ειπωθεί πάρα πολλά πράγµατα από την
Τρίτη το απόγευµα µέχρι και σήµερα που συζητάµε το παρόν
νοµοσχέδιο. Όµως, πραγµατικά νοµίζω ότι πρέπει να σταθώ σε
ένα συγκεκριµένο σηµείο, γιατί αυτή η εντελώς αναίτια αναφορά
έχει συγκεκριµένο πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόµενο.
Αναφέροµαι στην επίθεση που δέχτηκε χθες το Πρόγραµµα
Μουσουλµανοπαίδων στη Θράκη. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα
το οποίο είναι εξαιρετικά πετυχηµένο και είναι πετυχηµένο, όχι
γιατί το λέει η Γιαννακάκη, όχι γιατί το λέει η Δηµοκρατική
Αριστερά, αλλά γιατί έτσι έχουν γνωµοδοτήσει τα αρµόδια όργανα
των Ηνωµένων Εθνών και του Συµβουλίου της Ευρώπης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Για ποια επίθεση λέτε; Αναρωτιόµαστε όλοι.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Όχι, δεν πρόκειται για εσάς! Έγινε από
συνάδελφο Βουλευτή.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα, το οποίο έχει ως στόχο τη
µείωση της σχολικής διαρροής και την ενίσχυση της
ελληνοµάθειας των µουσουλµανοπαίδων της Θράκης µε τη
χρησιµοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών.
Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα -τα οποία είναι µετρήσιµα και
από το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης και από το Πανεπιστήµιο
της Αθήνας, αλλά και από τους διεθνείς οργανισµούς τους
οποίους προανέφερα- είναι θαυµαστά για τα επτά χιλιάδες
παιδιά που φοιτούν, από νήπιο µέχρι λύκειο. Έχει µειωθεί η
σχολική διαρροή, και ιδιαίτερα στις µαθήτριες οι οποίες στην
συντριπτική τους πλειοψηφία εγκαταλείπουν την εκπαίδευση
µετά από το δηµοτικό σχολείο.
Ο στόχος µιας ευνοµούµενης πολιτείας, ενός κράτους δικαίου,
είναι ακριβώς αυτό: η ισότιµη µεταχείριση όλων των πολιτών και
ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν πολιτισµικές ιδιαιτερότητες
στον κοινωνικό ιστό, µε στόχο την κοινωνική συνοχή. Γιατί µόνο
έτσι επιτυγχάνεται κοινωνική συνοχή και όχι µε ευχές.
Όσον αφορά το κυρίως νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κάνατε
πάρα πολύ καλά και αποσύρατε το άρθρο 7 της τροπολογίας
2030/286 που αφορά το πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας. Όµως,
επειδή σχεδόν απειλητικά µας είπατε χθες ότι θα το ξαναφέρετε,
όταν το ξαναφέρετε λοιπόν…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν θα το ξαναφέρω µε τροπολογία, µε νόµο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ναι, ακριβώς.
Όταν, λοιπόν, κατεβάσετε τον νόµο -γιατί ξέρετε ότι ο νόµος
έχει τη δυνατότητα να συζητείται και στις επιτροπές, πράγµα που
δεν γίνεται µε την πλειονότητα των τροπολογιών, και µπορούµε
συντεταγµένα να εκφράζουµε τις απόψεις µας…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Χαίροµαι που συµφωνείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν, λοιπόν, φέρετε τον νόµο, να λάβετε υπ’ όψιν σας τις
παρατηρήσεις µας, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πάγια και
αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία να ρυθµίζονται άµεσα και όχι να
παραπέµπονται σε ένα µελλοντικό χρόνο. Επίσης, να σέβεστε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τη σύµβαση-πλαίσιο του Συµβουλίου
της Ευρώπης και βέβαια τους κανόνες της αγοράς. Τέλος, πρέπει
σίγουρα το νοµοθέτηµα που θα µας φέρετε να εγγυάται ότι αυτοί
οι τίτλοι γλωσσοµάθειας δεν θα είναι έγκυροι µόνο στο εσωτερικό
αλλά και στο εξωτερικό.
Συνεχίζω µε την τροπολογία 2033/289 που αφορά τα πρότυπα
πειραµατικά σχολεία. Τι γινόταν, λοιπόν, µέχρι τώρα; Μέχρι τώρα
ένα σχολείο, δηλαδή µία υφιστάµενη δοµή, χαρακτηριζόταν ως
πρότυπο πειραµατικό µετά από κατάθεση φακέλου από τον
σύλλογο καθηγητών και τη σύµφωνη γνώµη της Διεπιστηµονικής
Επιτροπής Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων. Τώρα, λοιπόν, µας
φέρνετε αυτήν εδώ την τροπολογία µε την οποία µπορεί ο
Υπουργός, µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεπιστηµονικής Επιτροπής
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, να ορίσει µία υφιστάµενη
δοµή ή να ιδρύσει από την αρχή ένα σχολείο και να το χαρακτηρίσει ως πρότυπο.
Εδώ πέρα έχουµε µία µεγάλη αντίδραση από τον σύλλογο των
διδασκόντων στα πρότυπα πειραµατικά σχολεία, την οποία εµείς
θεωρούµε πραγµατικά λογική. Και ακούστε για ποιον λόγο.
Παρ’ όλη τη θετική αξιολόγηση που είχαν αυτοί οι καθηγητές
και παρ’ όλο το φόρτο εργασίας που έχουν εργαζόµενοι σε αυτά
τα σχολεία –γιατί, βέβαια, έχουν εξετάσεις, έχουν λειτουργία οµίλων, έχουν σύνδεση µε φορείς κ.λπ.- δεν έχουν υλοποιηθεί τα κίνητρα, τα οποία το Υπουργείο Παιδείας στο σχετικό νοµοθέτηµα
είχε ορίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή, στελέχωση µε γραµµατείς, δεν
υπάρχει αποσαφήνιση της διοικητικής δοµής και δεν υπάρχει και
το ειδικό επίδοµα, το οποίο το Υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει –
όχι εσείς, αλλά αυτό δεν έχει σηµασία, θα συµφωνήσετε µαζί µου
ότι η διοίκηση έχει συνέχεια- βάσει του άρθρου 48 της παραγράφου 8. Νοµίζω η αντίδραση είναι µόνο για τις υφιστάµενες δοµές
και για τον ορισµό και χαρακτηρισµό των υφισταµένων δοµών και
όχι για την ίδρυση νέων.
Συνεχίζω µε την τροπολογία 2034/290 και το άρθρο 7 που
αφορά στην αλλαγή γνωστικού αντικειµένου των µελών ΔΕΠ. Τι
γινόταν µέχρι τώρα; Ένα µέλος ΔΕΠ µπορούσε να ζητήσει διεύρυνση του γνωστικού του αντικειµένου, όταν ζητούσε και την προκήρυξη θέσης, προκειµένου να προαχθεί. Επιχειρηµατολογούσε,
βέβαια, για τη διεύρυνση του γνωστικού του αντικειµένου ενώπιον
της επιτροπής. Τώρα, λοιπόν, µας λέτε ότι µπορεί να γίνει, όχι
µόνο διεύρυνση, αλλά και αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου,
όταν υπηρετείται η συγκεκριµένη βαθµίδα. Δηλαδή στη µέση της
βαθµίδας, στην αρχή, στο τέλος κάποιος να αλλάξει γνωστικό αντικείµενο, πράγµα φυσικά που δεν έχει καµµία λογική και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μπορώ να διακόψω, για να το κουβεντιάσουµε;
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Να τελειώσω και αµέσως µετά µπορείτε
να τοποθετηθείτε.
Έρχοµαι στην τροπολογία 2033/289 στο άρθρο 2 που αφορά
την περαιτέρω απασχόληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επιµορφωτικού ή ψυχαγωγικού σκοπού από 10 Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Ιουνίου. Είναι προαιρετική. Ξέρετε, όµως, ότι
στην Ελλάδα του 2014 προαιρετική απασχόληση εργαζοµένου δεν
υπάρχει, γιατί αν αρνηθεί, πάρα πολύ απλά θα απολυθεί. Και η
αµοιβή καθορίζεται βάσει των υφισταµένων διατάξεων και όρων
που διέπουν την εργατική νοµοθεσία για υπερωριακή ή κυριακάτικη απασχόληση.
Βέβαια, αυτό είναι το αποτέλεσµα της άρσης της εποπτείας του
κράτους πάνω στην ιδιωτική εκπαίδευση που ήρθε από τον
Υπουργό Αρβανιτόπουλο µε το πολυνοµοσχέδιο το Μάρτιο του
2014. Πλέον οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
δεν ρυθµίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από το Υπουργείο Εργασίας.
Κι εδώ, έχουµε ένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Κι αυτό δεν
το λέει η Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά το λέει η γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ζητάει να εφαρµοστεί η
συνταγµατική επιταγή της στενής εποπτείας του κράτους πάνω
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στην ιδιωτική εκπαίδευση. Βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από
εµένα ότι για να εφαρµοστεί µια γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη διοίκηση.
Στη συγκεκριµένη, δηλαδή, περίπτωση πρέπει να υπογραφεί από
εσάς. Και εσείς τη γνωµοδότηση την έχετε στο συρτάρι σας από
τον Αύγουστο.
Έρχοµαι στο θέµα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας. Κάνετε δωράκια εδώ κι εκεί, λοιπόν. Πάµε στο συγκεκριµένο. Πρόκειται για ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, το οποίο εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη και δίνει µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε τρεις
σχολές. Δεν τις αναφέρω για την οικονοµία του χρόνου. Με τη
συγκεκριµένη ρύθµιση που µας έχετε φέρει κρίνεται ότι µέχρι να
γίνει αυτοδύναµο µπορεί οι διευθυντές µεταπτυχιακών προγραµµάτων να είναι αφυπηρετήσαντες καθηγητές µε σχετικό γνωστικό αντικείµενο και υπηρετούντες επίκουροι καθηγητές.
Θέλω να µου πείτε: Με την ανεργία, η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, όπου άνθρωποι µε προσόντα δεν µπορούν να βρουν µια
θέση σε ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα, θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη στιγµή να απασχολείτε αφυπηρετήσαντες καθηγητές;
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέµα των ιδιωτικών
κολεγίων. Στη συγκεκριµένη διάταξη που µας έχετε φέρει, θα
αναφερθώ µόνο στο πολιτικό ζήτηµα. Δεν θα σταθώ στη φωτογραφική διάταξη, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Θα σταθώ µόνο στο
πολιτικό θέµα.
Τη στιγµή που υποτίθεται ότι είµαστε σε µια φάση έναρξης
διαλόγου για τη συνταγµατική αναθεώρηση, όπου εκεί θα συζητήσουµε για τα πάντα και για το πολύπαθο άρθρο 16, ποιος ο
λόγος και το νόηµα να µας φέρνετε εδώ µια διάταξη, η οποία
δίνει ακόµη ένα χαστούκι στο πολύπαθο άρθρο 16;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι πάρα πολύ τεκµηριωµένη η παρέµβαση της κυρίας
συναδέλφου. Πραγµατικά, δηλαδή, όση ώρα µιλούσε, σχεδόν για
όλα τα θέµατα που έθιξε έχουµε κάτι να πούµε.
Όµως, δεν έχω το περιθώριο, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω για
ό,τι ανέφερε. Θα κάνω δύο αναφορές σε δύο συγκεκριµένα θέµατα. Όλα τα υπόλοιπα που λέει εδώ µας έχουν απασχολήσει.
Τα κοιτάµε. Ειδικά για τα πειραµατικά, θεωρώ ότι η παρέµβασή
της, παρ’ ότι βασισµένη σε σοβαρά επιχειρήµατα, δεν καταλήγει
κάπου που να µας ανησυχεί ότι η διάταξή µας χρειάζεται µία βελτίωση ή κάποια αλλαγή.
Για τα πειραµατικά σχολεία, κυρία συνάδελφε, αυτό που κάνουµε σήµερα είναι η απόλυτη ενίσχυσή τους. Με ποια έννοια;
Με την εξακτίνωσή τους σε όλη τη χώρα. Θα µου πείτε: «Χωρίς
γραµµατεία;». Ε, ναι. Μακάρι να µπορούσαµε να πάρουµε διοικητικό προσωπικό και να συγκροτήσουµε γραµµατείες σε όλα τα
σχολεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να ξέρετε -και αυτό να
είναι και µία µορφή απάντησης δικής σας σε όποιον αιτιάται τον
εκπαιδευτικό χώρο, τους εκπαιδευτικούς, ότι τάχα εργάζονται λιγότερο απ’ ότι οι µέσοι όροι του ΟΟΣΑ- ότι οι δικοί µας εκπαιδευτικοί, πέραν των ωρών που εργάζονται µέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας –στα νηπιαγωγεία, στα δηµοτικά, στα γυµνάσια, στα
λύκεια- είναι οι ίδιοι που ασκούν και διοίκηση, διότι τα σχολεία
µας δεν έχουν διοικητικό προσωπικό στο µεγαλύτερο µέρος
τους. Άρα πρέπει να προσθέτει κανείς και ώρες εργασίας µέσα
στην ηµέρα, οι οποίες αφιερώνονται στη διοίκηση του σχολείου.
Ειδικά σε µεγάλες σχολικές µονάδες το έργο της διοίκησης του
σχολείου είναι επίπονο. Δεν είναι απλό.
Συνεπώς ναι, µακάρι τα πειραµατικά σχολεία να είχαν και
γραµµατείες. Μα, αυτό είναι ανέφικτο συνολικότερα. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν θα τα επεκτείνουµε. Θα τα επεκτείνουµε και η
συγκεκριµένη παρέµβαση αίρει µία δυσχέρεια στην επέκτασή
τους, δηλαδή τη συµφωνία και του διδακτικού προσωπικού, που
ενώ όταν εντάσσεται µέσα στα πειραµατικά σχολεία είναι άριστο,
εµφανίζεται απρόθυµο στη δηµιουργία νέων πειραµατικών σχο-
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λείων. Αυτό ξεπερνάµε.
Θέλω να κάνω δύο παρεµβάσεις σχετικές µε την αγόρευση
της συναδέλφου και θέλω, κύριε Πρόεδρε, να δώσω πληροφόρηση.
Δεν σπάµε το πενθήµερο, όπως ίσως µία λέξη του σχεδίου
νόµου που απαλείφθηκε βοηθούσε κάποιον να σκεφτεί, όταν
λέµε ότι για πολιτισµικά θέµατα και για αθλητικές διοργανώσεις
µπορεί ένας εκπαιδευτικός να πάει το σαββατοκύριακο στο σχολείο του. Παίρνουµε την εµπειρία και τη ρυθµίζουµε. Δεν δηµιουργούµε όρους και προϋποθέσεις δηµιουργίας εµπειρίας.
Σε όλα τα σχολεία, κυρίως στα ιδιωτικά, αλλά πολλές φορές
και στα δηµόσια, αθλητικές διοργανώσεις –το λέω, γιατί το ξέρω
και ασχολούµαι- γίνονται τα σαββατοκύριακα. Επίσης, γίνονται
και άλλου χαρακτήρα εκδηλώσεις, όπως τα µπαζάρ που κάνουνε
ή ορισµένες εκδηλώσεις µε µουσική ή µε θέατρο. Εάν περάσει η
Επιθεώρηση Εργασίας από ένα τέτοιο σχολείο που έχει αυτήν
τη δραστηριότητα, για κάθε έναν εκπαιδευτικό που είναι εκεί επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµα 5.000 ευρώ το άτοµο. Μα, συµβαίνει αυτό; Βεβαίως, συµβαίνει.
Πρέπει να ξέρετε –παράδειγµα δίνω τώρα- ότι συµβαίνει και
στην περίπτωση όπου τοποθετούνται αναπληρωτές καθηγητές
και δάσκαλοι και δεν προλαβαίνει ο διευθυντής εκπαίδευσης να
ενηµερώσει το «ΕΡΓΑΝΗ», διότι το «ΕΡΓΑΝΗ» την ώρα εκείνη
που θέλει αυτός να µπει είναι απρόσιτο. Δεν µπορεί, λοιπόν, να
µπει, καθυστερεί και την επόµενη το πρωί, εάν περάσει το ΙΚΑ,
είναι 5.000 ευρώ και εδώ.
Έχω δύο διευθυντές που µου έχουν ζητήσει να παρέµβω στο
ΙΚΑ, για να τους αρθούν αυτά τα πρόστιµα. Σκεφθείτε έναν εκπαιδευτικό µε 1.100 ευρώ το µήνα ή αν είναι στέλεχος, µε 1.000
ευρώ και κάτι, να παίρνει πρόστιµο για τη µη δήλωση αναπληρωτή καθηγητή ή δασκάλου ως εργαζοµένου, διότι αυτοί εργάζονται µε βάση τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.
Άρα λέµε ότι µόνο γι’ αυτές τις δραστηριότητες ένας γυµναστής, που είναι σε έναν αγώνα µπάσκετ σχολικού αθλητισµού,
µπορεί να πάει και το Σάββατο. Δεν µπορείς να του επιβάλεις
πρόστιµο. Δεν µπορείς να επιβάλεις πρόστιµο στον ιδιοκτήτη
ενός ιδιωτικού σχολείου, γιατί ένας δικός του εργαζόµενος είναι
για ένα µπαζάρ εκεί την Κυριακή.
Είχε στην αρχή η διατύπωση και τη φράση, κύριε Πρόεδρε,
«µορφωτικές και επιµορφωτικές δραστηριότητες». Αυτό, βεβαίως, οδηγούσε σε συµπεράσµατα ότι εδώ θέλεις να σπάσεις
το πενθήµερο και να κάνεις περισσότερες τις ηµέρες εργασίας,
πράγµα που ο νόµος απαγορεύει ρητά και καλά κάνει και το απαγορεύει.
Ήθελα, ακόµα, κάτι να πω. Δεν πειράζει. Θα το πω κάποια
άλλη στιγµή που θα παρέµβω ξανά. Αφορά την ΟΙΕΛΕ και µια παρατήρηση της συναδέλφου. Θα το αναφέρω στην πορεία της συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ζεϊµπέκ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα. Οι εισηγητές των κοµµάτων δεν έχουµε τοποθετηθεί στο
σύνολο των τροπολογιών που είναι πάρα πολλές. Δεν είχαµε τον
χρόνο, δεν γνωρίζαµε και ποιες βουλευτικές τροπολογίες έχει
κάνει αποδεκτές ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα πάρετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι, πρέπει να προβλεφθεί στη διαδικασία
κάποια στιγµή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, να µιλήσουν,
όµως, οι συνάδελφοι και µετά, βεβαίως, να µιλήσετε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Φυσικά, θα µιλήσουν οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα µιλήσει και ο
Υπουργός και αµέσως µετά θα πάρετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, πριν
από τη δευτερολογία µας θα πρέπει να δώσετε τη σειρά στους
εισηγητές, για να τοποθετηθούν στις καινούργιες τροπολογίες,
αυτές που έχει αποδεχθεί ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο χρόνος που έχετε
να τοποθετηθείτε θα είναι αυξηµένος, για να τοποθετηθείτε και
για τις τροπολογίες.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Πότε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πιστεύω ότι θα σας
διανεµηθούν.
Μετά τους κυρίους συναδέλφους θα µιλήσετε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι, ένα λεπτό. Θα πρέπει και ο Υπουργός
να ξέρει την άποψή µας, φαντάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό λέω, να ολοκληρώσουµε µε τους κυρίους συναδέλφους, αµέσως µετά να πάρει
τον λόγο ο κύριος Υπουργός, αν έχει να πει κάτι, να πάρετε τον
λόγο µετά επί των τροπολογιών κατ’ αρχήν και θα συνεχίσετε µε
τη δευτερολογία σας, αν χρειαστεί να πείτε και κάτι άλλο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία που αφορά τη µειονοτική εκπαίδευση. Όπως επεσήµανα και στη σχετική συνεδρίαση
της επιτροπής, η συγκεκριµένη τροπολογία αποτελεί µία αποσπασµατική απόπειρα επίλυσης των πολλών και χρόνιων προβληµάτων της µειονοτικής εκπαίδευσης.
Είναι χαρακτηριστικό της αδιαφορίας της Κυβέρνησης ότι
παρ’ ότι επανειληµµένα έχουµε επισηµάνει τα προβλήµατα, όπως
κάναµε και τις προηγούµενες βδοµάδες στην επιτροπή, το
Υπουργείο εξακολουθεί να µη λαµβάνει υπ’ όψιν καµµία από τις
παρατηρήσεις µας για το ζήτηµα.
Το πρώτο σηµείο αφορά την εκπαίδευση και επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος. Η ΕΠΑΘ αποτελούσε µέχρι προσφάτως το µοναδικό φορέα εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών για το µειονοτικό πρόγραµµα των σχολείων της
µειονότητας. Η ΕΠΑΘ όντως δεν παρείχε στους εκπαιδευτικούς
του µειονοτικού προγράµµατος επίπεδο µόρφωσης αντίστοιχο
των εκπαιδευτικών του ελληνόγλωσσου προγράµµατος που φοιτούσαν σε πανεπιστηµιακά παιδαγωγικά τµήµατα. Ορθώς αποφασίστηκε η κατάργησή της. Δεν προβλέφθηκε, όµως, τότε
καµµία διαδικασία αναπλήρωσης του κενού που άφηνε.
Η ρύθµιση που επιχειρείται καταργεί το θετικό βήµα που έγινε
µε τη δηµιουργία –έστω και άτυπα- του Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Παρά τις συνεχείς επισηµάνσεις µας,
δεν έγινε καµµία ενέργεια, προκειµένου να λειτουργήσει και θεσµικά ο τοµέας αυτός, ο οποίος παρείχε ολοκληρωµένη εκπαίδευση εκπαιδευτικών για το µειονοτικό πρόγραµµα µε έµφαση
στη βασική επάρκεια.
Ως εκ τούτου, σήµερα βρίσκονται στον αέρα οι φοιτητές αυτοί
και απαιτούνται επιπλέον ειδικές ρυθµίσεις για να λυθεί το ζήτηµα.
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η σηµερινή τροπολογία. Τα κενά
που αφήνει και τα προβλήµατα που θα δηµιουργήσει, παρ’ ότι
επισηµάνθηκαν στην επιτροπή, δεν δείχνουν να ενδιαφέρουν το
Υπουργείο.
Σε ό,τι αφορά το διδασκαλείο εκπαιδευτικών µειονοτικού προγράµµατος που θα ιδρυθεί στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, δεν
διευκρινίζεται η διάρκεια φοίτησης στο πρόγραµµα, τα διδασκόµενα µαθήµατα και ο αριθµός των αποφοίτων που θα δέχεται
ετησίως.
Η πρόσθετη υποχρεωτική φοίτηση για µερίδα εκπαιδευτικών
αποτελεί σαφώς διάκριση εις βάρος τους, όπως επισηµάνθηκε
και από άλλους συνάδελφους.
Το κυριότερο, όµως, είναι το ζήτηµα της γλωσσικής εκπαίδευσης. Ένα πρόγραµµα µετεκπαίδευσης δεν επαρκεί για να αποκτηθεί διδακτική επάρκεια για την τούρκικη γλώσσα. Παρ’ ότι
αποτελεί τη µητρική γλώσσα των εκπαιδευτικών τους οποίους
αφορά, το βάθος γνώσης που απαιτείται για να µπορούν να τη
διδάξουν δεν µπορεί να αποκτηθεί σε ένα έτος ή ακόµα και σε
δύο. Άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί των δηµόσιων σχολείων µε µητρική γλώσσα την ελληνική τη διδάσκονται εντός των παιδαγωγικών τµηµάτων κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών σπουδών.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για το
µειονοτικό πρόγραµµα.
H τροπολογία προβλέπει δικαίωµα συµµετοχής για αποφοίτους παιδαγωγικών τµηµάτων της ηµεδαπής. Δεν διευκρινίζεται,
όµως, το καθεστώς για τους αποφοίτους παιδαγωγικών τµηµάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει το πτυχίο τους
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µέσω του ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιµο. Μάλιστα, στην περίπτωση που οι
σπουδές τους έχουν πραγµατοποιηθεί στη γλώσσα διδασκαλίας
του µειονοτικού προγράµµατος, θα υπερέχουν σχετικά µε τους
αποφοίτους των εδώ τµηµάτων, που θα λαµβάνουν µόνο µετεκπαίδευση στη γλώσσα.
Η ρύθµιση αυτή αποτελεί κατάφωρη διάκριση. Δεν πρόκειται
για παράλειψη. Το επισηµάναµε και στην επιτροπή και δεν διορθώθηκε.
Επιµένω στο ζήτηµα της γλωσσικής επάρκειας των εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος. Από τη στιγµή που η φοίτηση των εκπαιδευτικών στα πανεπιστηµιακά παιδαγωγικά
τµήµατα διασφαλίζει τη γνωστική επάρκεια στα αντικείµενα διδασκαλίας, η γλωσσική επάρκεια θα πρέπει να είναι ο δεύτερος
άξονας παρέµβασης, εάν όντως στόχος είναι η αναβάθµιση της
µειονοτικής εκπαίδευσης.
Ο περιορισµός, όµως, της γλωσσικής εκπαίδευσης στο µικρής
διάρκειας πρόγραµµα µετεκπαίδευσης και ο αποκλεισµός των
εκπαιδευτικών που ενδεχοµένως έχουν γλωσσική υπεροχή δεν
συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Άκουσα µε προσοχή τον κύριο Υπουργό χθες και τη θέση του
σε σχέση µε τη δηµιουργία ξεχωριστού πανεπιστηµιακού παιδαγωγικού τµήµατος για τους εκπαιδευτικούς της µειονότητας. Δεν
µπορεί, όµως, προκειµένου να αποφύγουµε µία διάκριση, να δηµιουργούµε δύο, δηλαδή µία εις βάρος των εκπαιδευτικών του
µειονοτικού προγράµµατος, οι οποίοι θα πρέπει να σπουδάζουν
περισσότερο από τους συναδέλφους τους και µία –σοβαρότερη
αυτή- εις βάρος των παιδιών που φοιτούν στα µειονοτικά σχολεία, τα οποία θα εξακολουθούν να λαµβάνουν χαµηλότερης ποιότητας εκπαίδευση στο µειονοτικό πρόγραµµα σε σχέση µε το
ελληνόφωνο.
Απαιτείται µία ρύθµιση τέτοια που να διασφαλίζει πραγµατικά
την ισότιµη εκπαίδευση και στις δύο γλώσσες. Αυτό δεν µπορεί
να γίνει µε µία απροσδιόριστης διάρκειας µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο διδασκαλείο.
Χρειάζεται µία ρύθµιση που θα ενσωµατώνει την εις βάθος διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, της διδακτικής της και των
ιδιαίτερων στοιχείων της µειονοτικής εκπαίδευσης από εξειδικευµένους επιστήµονες, εντός του προγράµµατος σπουδών των παιδαγωγικών τµηµάτων στα οποία θα εισάγονται οι φοιτητές της
µειονότητας.
Η λογική του διδασκαλείου, όµως, δηµιουργεί εκπαιδευτικούς
µε ανεπαρκή κατάρτιση και οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθµιση
του µειονοτικού προγράµµατος. Ενδεικτικό, άλλωστε, της στρατηγικής της υποβάθµισης της µειονοτικής εκπαίδευσης -και το
έχουµε επανειληµµένα τονίσει- είναι ότι συστηµατικά, εδώ και
καιρό, δίνεται έµφαση στο θρησκευτικό κοµµάτι. Ο διορισµός ιεροδιδασκάλων χωρίς παιδαγωγική επάρκεια, η ρύθµιση για τα
ιεροσπουδαστήρια, η ουσιαστική αδιαφορία για την αναβάθµιση
του µειονοτικού προγράµµατος µε εκπαιδευτικούς υψηλού επιπέδου, γνωστικού και γλωσσικού, και τελικά η υπεροχή της θρησκείας έναντι της γλώσσας και της επιστήµης παραπέµπουν σε
άλλες εποχές και σίγουρα δεν αποτελούν πρόοδο.
Τέλος, η αποσπασµατικότητα της συγκεκριµένης ρύθµισης
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αγνοείται για ακόµη µία
φορά το τεράστιο ζήτηµα των νηπιαγωγείων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.)
Ο κύριος Υπουργός ανέφερε το παράδειγµα του Εχίνου και
εξέφρασε επιπλέον την ικανοποίησή του που πλέον τα παιδιά
µπορούν να παρακολουθούν, όπως είπε το ενδιαφέρον αυτό κοµµάτι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εφόσον το νηπιαγωγείο
προετοιµάζει τους µαθητές για την ένταξή τους στην εκπαίδευση
και η φοίτηση πλέον στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική, αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να δηµιουργήσει δίγλωσσα νηπιαγωγεία. Ένα πάγιο αίτηµα της µειονότητας και των
κατοίκων του Εχίνου, κύριε Υπουργέ, και είχατε και εσείς εκφράσει –έφυγε ο κύριος Υπουργός, αλλά δεν πειράζει-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι παρόντες
δύο Υφυπουργοί.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το νηπιαγωγείο του Εχίνου είναι σε άθλια κατάσταση, η οποία συνεχί-
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ζεται. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όπως, άλλωστε, σωστά αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η σύµβαση της
ΟΥΝΕΣΚΟ το 1960 κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση προσδιορίζει ότι δεν αποτελεί διάκριση η ίδρυση για θρησκευτικούς
ή γλωσσικούς λόγους διακριτών εκπαιδευτικών συστηµάτων,
που προσφέρουν εκπαίδευση, η οποία αντιστοιχεί και στις επιθυµίες των γονέων-κηδεµόνων των µαθητών, εάν η συµµετοχή
των µαθητών σε αυτά τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι προαιρετική και εάν η εκπαίδευση που παρέχεται εναρµονίζεται µε τα
πρότυπα που προβλέπονται από τις αρµόδιες αρχές, ιδίως για
την εκπαίδευση στο αντίστοιχο επίπεδο.
Η Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός αποδεικνύουν ότι τελικά
δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της µειονοτικής εκπαίδευσης. Για να αναβαθµιστεί η
µειονοτική εκπαίδευση, χρειάζεται µία συνολική ρύθµιση και συστηµατικά επεξεργασµένη, που θα προκύψει ως αποτέλεσµα διαβούλευσης µε την ίδια τη µειονότητα, τους φορείς της και
άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και βεβαίως µετά από εξαντλητική συζήτηση στη Βουλή και όχι µε τη µορφή τροπολογίας. Γι’
αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Είναι εγγεγραµµένος µεγάλος αριθµός
συναδέλφων για να µιλήσει. Θα παρακαλούσα να τηρούµε τον
χρόνο που προβλέπεται από τον Κανονισµό, ώστε να µην είναι
αναγκασµένο το Προεδρείο να κάνει παρατηρήσεις ως προς την
τήρηση του χρόνου κάθε φορά. Παρακαλώ, λοιπόν, για την τήρηση του Κανονισµού, όπως ακριβώς προβλέπεται.
Τον λόγο έχει η κ. Αγαθοπούλου.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες και προχθές παρατηρήσαµε µεγάλο λαϊκισµό µέσα στην
Αίθουσα. Παρ’ όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, και παρά τα όσα
λέτε, δυστυχώς θεωρούµε ότι θα επιβεβαιωθούµε σε αυτό το νοµοσχέδιο, θα επιβεβαιωθούµε στο ότι στην ουσία βάζει τέλος
στην έρευνα των δηµοσίων ιδρυµάτων και προωθεί την άµεση
σύνδεσή της µε την αγορά, το κέρδος και τη στείρα καινοτοµία,
δηλαδή καθαρά µε την επιχειρηµατικότητα. Είναι άλλη µία µνηµονιακή υποχρέωση που έρχεστε να εκπληρώσετε καθ’ υπόδειξη
της τρόικας και προς όφελος του µεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου.
Κάποιοι συνάδελφοι, χθες και προχθές, σας προέτρεψαν να
αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο για να µη µείνετε στην ιστορία
ως ο Υπουργός που διέλυσε την έρευνα στη χώρα µας. Εγώ θα
είµαι πιο κυνική. Σας λέω πως θα µείνετε στην ιστορία ως ο
Υπουργός που διέλυσε την έρευνα στη χώρα µας. Το Υπουργείο
Παιδείας και οι Υπουργοί που υπηρέτησαν σε αυτό το τελευταία
χρόνια θα µείνουν στην ιστορία και ως κάτι άλλο, πάντα αρνητικό
βεβαίως, ως το Υπουργείο που έκανε λάστιχο ξεχειλωµένο τις
εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων ευθύνης του.
Ο προκάτοχος του κ. Λοβέρδου το 2013, µε την αιφνιδιαστική
κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, έθεσε σε διαθεσιµότητα χίλιους οκτακόσιους εκπαιδευτικούς, από τους οποίος
µόνο εκατόν εβδοµήντα τέσσερις τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, ενώ οι υπόλοιποι κρατούνται ακόµα σε οµηρία µε τον κίνδυνο απόλυσης ανά πάσα στιγµή και χωρίς καµ µία βεβαιότητα
για το µέλλον τους.
Και αυτό γιατί; Γιατί η τρόικα είχε θέσει το 2013 ένα στόχο δεκάδων χιλιάδων απολύσεων και το Υπουργείο Παιδείας προθυµοποιήθηκε να τον εκπληρώσει ωσάν να ήταν κάτι περιττό η
µόρφωση και η εκπαίδευση των είκοσι χιλιάδων µαθητών και µαθητριών που φοιτούσαν σε αυτές τις σχολές και που έµειναν τελικά επί ξύλου κρεµάµενοι.
Εµείς καταθέτουµε τροπολογία για την επαναπρόσληψη των
εκπαιδευτικών, γιατί θεωρούµε πιο σηµαντικές αυτές τις είκοσι
χιλιάδες µαθητές και τους χίλιους οκτακόσιους εκπαιδευτικούς
από τις επιταγές της τρόικας.
Πριν λίγο καιρό ο κύριος Υπουργός εξήγγειλε το ανήκουστο.
Εκµεταλλευόµενος το αίσθηµα ευθύνης, αλλά και την ανασφά-
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λεια χιλιάδων νέων εκπαιδευτικών για το µέλλον τους, εξήγγειλε
την εθελοντική εργασία µε πριµοδότηση µορίων, αφήνοντας µια
και για πάντα πίσω το δικαίωµα στην αµειβόµενη εργασία. Και
αυτό γιατί; Γιατί πάλι η τρόικα σάς έχει επιβάλει τον αριθµό των
προσλήψεων που µπορείτε να κάνετε, άσχετα αν αυτός ο περιορισµένος αριθµός δεν µπορεί να καλύψει όλες τις εκπαιδευτικές
απαιτήσεις. Το βασικό για τη σηµερινή Κυβέρνηση είναι ο δηµοσιονοµικός και µόνο στόχος, δηλαδή να βγαίνουν τα νούµερα.
Στο παρόν νοµοσχέδιο αφήνατε έωλο το εργασιακό καθεστώς
των δηµοσίων υπαλλήλων ερευνητών. Ευτυχώς, µετά τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και χάριν της κινητοποίησης των
ερευνητών, αποκαταστάθηκε εν µέρει το άδικο.
Εµείς φυσικά ζητούµε να γίνουν αποδεκτά και τα υπόλοιπα σηµεία των τροπολογιών µας που διασφαλίζουν την ποιότητα της
έρευνας στη χώρα µας, γιατί αυτήν τη στιγµή αντί να ασκείται
µέριµνα για απορρόφηση όλου του αξιολογότατου επιστηµονικού προσωπικού που βγαίνει από τα ελληνικά πανεπιστήµια,
εσείς τους δίνετε δύο επιλογές, να στραφούν στον ιδιωτικό
τοµέα, µε µισθούς πολύ κατώτερους από τις προσδοκίες τους ή
να µεταναστεύσουν στο εξωτερικό.
Επίσης, µε τροπολογία φέρνετε µία ρύθµιση για τους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία, µε την οποία νοµιµοποιείτε την
υποχρεωτική τους απασχόληση σε καθηµερινή βάση, γιορτές,
αργίες κ.λπ.. Μπορούµε, νοµίζω, όλοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
να συνοµολογήσουµε ότι ο όρος «προαιρετική» θα µπορούσε να
είναι και ειρωνικός, γιατί ξέρουµε πολύ καλά ότι µετά τη διάλυση
των εργασιακών σχέσεων -που η Κυβέρνησή σας έφθασε στα
όρια- ο οποιοσδήποτε εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα, άρα και
στα ιδιωτικά σχολεία, αν δεν πειθαρχήσει στη βούληση του εργοδότη, µπορεί να απολυθεί την ίδια στιγµή.
Παρ’ όλο που αφαιρέσατε από αυτήν την τροπολογία τις υπηρεσίες µορφωτικού και επιµορφωτικού σκοπού -άκουσα και τον
κύριο Υπουργό που τοποθετήθηκε πριν από λίγο- είναι ολοφάνερο ότι ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες και σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε µία τροπολογία-σήριαλ, αυτή
που αφορά το κτήριο του ΤΕΙ Παραγωγής και Σχεδιασµού Ενδυµάτων, µε έδρα το Κιλκίς. Χαίροµαι που είναι εδώ ο κύριος Υφυπουργός. Με την ευκαιρία, θέλω να του ευχηθώ καλή δύναµη στο
νέο του έργο. Ελπίζω να µας δώσουν µια απάντηση για αυτό και
ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Υφυπουργός, εφόσον είναι εδώ.
Ο νυν Υφυπουργός Παιδείας κ. Γεωργαντάς, µαζί µε τον κ. Καράογλου, κατέθεσαν αυτήν την τροπολογία πριν είκοσι µέρες,
όταν ο κ. Γεωργαντάς δεν ήταν ακόµη Υφυπουργός. Είναι µια εντελώς διαδικαστική τροπολογία, την οποία θα µπορούσε να είχε
φέρει και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας εδώ και πολύ καιρό, για
µια διοικητική ρύθµιση η οποία λέει το αυτονόητο. Εφόσον το ΤΕΙ
Κιλκίς πέρασε στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης όπου ήταν και το κτήριο το οποίο ανεγέρθηκε για να
το στεγάσει, οφείλει να περάσει στην κυριότητα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα κ.λπ.. Είναι µία
αυτονόητη ρύθµιση, την οποία επιθυµούν και τα δύο ΤΕΙ, αλλά
το Υπουργείο για ακόµη µια φορά δεν ξέρουµε για ποιον λόγο
δεν την προωθεί.
Εδώ παρατηρούµε το εξής οξύµωρο. Ενώ οι κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών -και το παρατηρήσαµε και πριν από λίγο στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο, σε επίκαιρη ερώτηση Βουλευτού- γέµισαν ανεξέλεγκτα ανώτατα ιδρύµατα όλη τη χώρα για λόγους που
ο καθένας µας γνωρίζει, προκαλείτε από µόνοι σας τόσα γραφειοκρατικά και όχι µόνο προβλήµατα, ώστε δυσχεραίνετε τη λειτουργία τους.
Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να καταλάβετε ότι δεν είναι όλοι
οι τοµείς τόσο πρόσφοροι για πολιτικά παιχνίδια, αλλά ούτε µπορείτε να νοµοθετείτε µε άνωθεν εντολές που εξυπηρετούν δηµοσιονοµικούς στόχους και ταυτόχρονα εµπεδώνουν τον
περιορισµό της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων των πολιτών,
όπως συµβαίνει µε τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, που
ανέφερα παραπάνω.
Αν, λοιπόν, θεωρείτε ότι δεν είστε ικανοί να υπερασπιστείτε τα
συµφέροντα του ελληνικού λαού και να ανταποκριθείτε στις
ανάγκες της κοινωνίας για υγεία και παιδεία και όλα τα αυτο-
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νόητα, αφήστε το να το κάνει κάποιος άλλος µε λιγότερες δεσµεύσεις απέναντι σε δανειστές και «ηµετέρους». Διότι κάθε
µέρα που περνά η καταστροφή µεγαλώνει και εµείς δεν θα συνοµολογήσουµε σε αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε µπορώ να έχω τον λόγο;
Θέλω να κάνω µια παρέµβαση δύο λεπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε. Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υφυπουργός.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή η κ. Αγαθοπούλου νωρίτερα έκανε µία παρέµβαση που
αφορά το ΤΕΙ Κιλκίς, οφείλω µια εξήγηση στο Σώµα. Πρώτον, θα
ήθελα να την ευχαριστήσω για τις ευχές της και δεύτερον, θα
ήθελα να πω το εξής. Πράγµατι, υπάρχει σε εκκρεµότητα σήµερα
µία βουλευτική τροπολογία, η οποία είχε κατατεθεί από εµένα µε
την προηγούµενη ιδιότητά µου µαζί µε τον κ. Καράογλου, σε
σχέση µε την τακτοποίηση του κτηριακού ζητήµατος για το ΤΕΙ
του Κιλκίς. Το ΤΕΙ του Κιλκίς ανήκε µέχρι τώρα στο Αλεξάνδρειο
της Κεντρικής Μακεδονίας, πλην όµως, πλέον λειτουργεί ως παράρτηµα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι µία αυτονόητη,
βέβαια, επίλυση του ζητήµατος, η οποία όµως ήθελε τη συνεννόηση και µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
Καταλαβαίνετε ότι λόγοι δεοντολογίας µε οδήγησαν στην απόφαση να µη συζητηθεί, βεβαίως, σήµερα µε βάση αυτή την ιδιότητά µου αυτή η τροπολογία, πλην όµως, η συνεννόηση που έχει
γίνει και µε την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι
ότι στο επόµενο νοµοσχέδιο θα έρθει η ρύθµιση αυτή, η οποία
είναι αυτονόητη, δικαιολογηµένη, όπως είπατε και εσείς, και πρέπει άµεσα να επιλυθεί για να τακτοποιηθεί το κτηριακό ζήτηµα επιµένω πάλι- του παραρτήµατος του ΤΕΙ Κιλκίς. Στο επόµενο
νοµοσχέδιο θα είναι µέρος του νοµοσχεδίου, µαζί µε ό,τι άλλο
καλύτερο θα µπορούσε να το ενισχύσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Με συγχωρείτε, κύριε Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, αλλά έκανα
λάθος εγώ. Προηγείται η κ. Τριανταφύλλου, στην οποία θα δώσω
τον λόγο αµέσως.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά την κυρία
συνάδελφο ζητήστε τον λόγο και θα σας τον δώσω.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα που συζητούµε σήµερα,
όπως και µε όλους τους προηγούµενους µνηµονιακούς νόµους
που έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας, υπηρετήθηκε
πιστά ένας στόχος. Ήταν ο στόχος της ενίσχυσης της ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Αυξήθηκε το µερίδιό της σε βάρος της δηµόσιας
εκπαίδευσης. Όπως στην υγεία και παντού, έτσι και στην παιδεία
και στην εκπαίδευση, ο ιδιωτικός τοµέας γίνεται µία κερδοφόρα
αγορά ακόµα και σε συνθήκες κρίσης.
Αυτή, λοιπόν, η βασική αρχή υπηρετήθηκε για την έρευνα, δηλαδή πλήρης απορρύθµιση και ιδιωτικοποίησή της. Με ανεµική
χρηµατοδότηση στο 0,5% του ΑΕΠ περίπου και µε βάση τον περαιτέρω περιορισµό της χρηµατοδότησης για την έρευνα µέσω
του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης της Προγραµµατικής Περιόδου
2014-2020, οδηγούµαστε σε συνολικότερη συρρίκνωση και διάλυση της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα.
Τα ερευνητικά κέντρα, καθώς και σηµαντικές δηµόσιες ερευνητικές και τεχνολογικές υποδοµές απαξιώνονται και το ερευνητικό δυναµικό δεν ανανεώνεται. Παράλληλα, υπάρχει και µία
αφόρητη και σοβαρή ιδεολογική πίεση να παρουσιαστεί αυτή η
πολιτική ως προσπάθεια σύνδεσης της έρευνας µε την επιχειρη-
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µατικότητα µε σκοπό την ανάπτυξη. Ενώ, µάλιστα, είναι κοινός
τόπος ότι η δηµόσια εκπαίδευση και έρευνα είναι –ή θα έπρεπε να
είναι- ο βασικός µοχλός ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, από την ανάγνωση του νοµοσχεδίου γίνεται αντιληπτό ότι η βασική έρευνα δεν είναι επιλέξιµη δραστηριότητα.
Επιπλέον, ο απαραίτητος εθνικός σχεδιασµός, ο εθνικός χάρτης
για την έρευνα, όπως θα λέγαµε ή ο ερευνητικός ιστός της χώρας,
δεν κατονοµάζεται στο νοµοσχέδιο. Αυτό γίνεται σκόπιµα, για να
υπάρχει δυνατότητα συγχώνευσης ή και κατάργησής του µε µία
απλή υπουργική απόφαση και µε κινήσεις από µία πανίσχυρη
ΓΓΕΤ, η οποία θα αποφασίζει αλλαγές κατά το δοκούν. Εξάλλου,
στο άρθρο 13 προβλέπεται η θεσµοθέτηση ερευνητικών κέντρων
µε ηµεροµηνία λήξης.
Εποµένως, αυτό µπορεί να ονοµαστεί «εθνικός σχεδιασµός»;
Είναι µήπως αυτό εξορθολογισµός; Όχι. Όµως, είναι πλήρης
εναρµόνιση µε τις νεοφιλελεύθερες επιταγές για ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, δηλαδή µε χαµηλούς µισθούς και χωρίς εργασιακά δικαιώµατα.
Έγινε πολύς λόγος για τη χρηµατοδότηση. Όπου και αν την ψάξουµε, δεν θα τη βρούµε. Η χρηµατοδότηση δεν υπάρχει πουθενά
ως έννοια. Ούτε φυσικά υπάρχει πουθενά η δέσµευση για δηµόσια
εθνική χρηµατοδότηση. Η όποια χρηµατοδότηση γίνεται µε απόφαση της ΓΓΕΤ. Με ποια κριτήρια; Αναφέρθηκαν από την εισηγήτριά µας κάποιοι απ’ αυτούς τους λοιπούς φορείς –αυτό
αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 35- που αναγνωρίζονται
ως φορείς έρευνας, χωρίς να αξιολογούνται. Κι αυτό το λέτε εσείς
που παρουσιάζεστε ως τιµητές της αξιολόγησης.
Αναρωτιόµαστε, λοιπόν, τι είδους σχεδιασµός είναι αυτός. Πάντως, το µόνο που δεν εξυπηρετεί είναι η δηµιουργία ενός νέου,
βιώσιµου, παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέλου για τη χώρα.
Ενδεικτικά, όπως είπαµε, αναφέρθηκε από πολλούς ότι πλήττεται
η βασική έρευνα και προάγεται η εφαρµοσµένη έρευνα, η καινοτοµία. Όµως, όπως ξέρετε, χωρίς το πρώτο, σε καµµία περίπτωση
δεν µπορεί να υπάρξει το δεύτερο. Δεν υπάρχει ενιαίος χώρος
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, κάτι που εµείς θεωρούµε ότι
είναι εξαιρετικά απαραίτητο.
Επιπλέον, δεν αναφέρονται πουθενά τα ΤΕΙ. Αυτά εξαιρούνται
στο άρθρο 2.
Επίσης, µε το άρθρο 13 θα λέγαµε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος κατάργησης των ερευνητικών κέντρων, πάλι κατά το δοκούν. Βέβαια,
θα πρέπει να πούµε ότι µε ένα απλό προεδρικό διάταγµα µπορούν
τα ερευνητικά κέντρα να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ή να
αλλάζει η νοµική τους υπόσταση. Εµείς σε αυτό εκφράσαµε την
αντίθεσή µας.
Το βασικό µότο της συγκυβέρνησης είναι ότι η χώρα µπαίνει σε
µία κανονικότητα και ότι εξορθολογίζετε και τροποποιείτε τα
πάντα επί το δικαιότερο. Όµως, η πραγµατικότητα βοά. Εδώ θα
ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους, όπως και τον
Υπουργό βέβαια, να δουν την εικόνα της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Είναι µία εικόνα στραγική. Είναι µία εικόνα µε υποστελέχωση. Ειδικά στην τεχνολογική εκπαίδευση –και όχι µόνο- τα µαθήµατα
µέχρι και τα µέσα Νοεµβρίου δεν είχαν αρχίσει και οι τάξεις ήταν
χωρίς εκπαιδευτικούς.
Βέβαια, το Υπουργείο, µε µία σειρά από τροπολογίες αλλά και
νοµοθετήµατα, κάνει πειράµατα µε το ποια µαθήµατα µπαίνουν
και ποια βγαίνουν από τις εξετάσεις ή ποια είναι γενικής παιδείας
και ποια όχι. Γιατί, άραγε; Αυτό δείχνει ότι δεν διδαχθήκατε και
δεν διδαχθήκαµε τίποτα από όλα τα προηγούµενα χρόνια, από τον
τρόπο εισαγωγής των µαθητών όλα αυτά τα χρόνια και από τις
συνεχείς «µεταρρυθµίσεις».
Δεν διδαχθήκατε τίποτα και ούτε πρόκειται, γιατί αυτό που υιοθετείται τελικά είναι η κατεδάφιση της δηµόσιας εκπαίδευσης και
έρευνας διαχρονικά. Η παιδεία από δικαίωµα µετατρέπεται σε
προνόµιο για όσους έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Το νέο
λύκειο αυτό υπηρέτησε. Χώρισε νωρίς-νωρίς τα πρόβατα από τα
ερίφια. Υποβαθµίστηκε δραµατικά κι άλλο η τεχνολογική και η
επαγγελµατική εκπαίδευση και εγκαθιδρύθηκε ένας ατέλειωτος
µαραθώνιος εξετάσεων στο γενικό λύκειο. Τώρα ερίζετε για το
ποια µαθήµατα θα µπουν ή ποια µαθήµατα θα βγουν. Όλα είναι
στοχευµένα. Ο στόχος είναι η απόσυρση του δηµοσίου και στην
έρευνα, για να µην υπάρχει προοπτική και µέλλον που το δίνει η
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έρευνα, για να µην υπάρχουν λύσεις που τις δίνει η έρευνα, για να
µην απευθύνεται στους πολλούς, που πρέπει να το κάνει η έρευνα.
Και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπηρετεί τους στόχους της νεοφιλελεύθερης λογικής και πολιτικής. Και αυτό, γιατί αντιµετωπίζετε την έρευνα και την εκπαίδευση, όπως και τις δαπάνες για την
κοινωνική ασφάλιση, για τις συντάξεις, για την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, δηλαδή ως µη παραγωγικές και άρα να µειωθούν και
να δοθούν στις επενδύσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου. Εξάλλου, συστήνεται ένας µεγάλος ιδιωτικός φορέας έρευνας από δηµόσια
και όχι ίδια κεφάλαια. Αυτό το έργο το έχουµε ξαναδεί και σε άλλα
νοµοσχέδια. Σας θυµίζω ενδεικτικά τη µικρή ΔΕΗ. Μπορεί να εξυµνούµε τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά τα κεφάλαια τα παίρνουµε από
το φτωχό δηµόσιο κορβανά.
Τέλος, θέλω να µιλήσω κόντρα σε µία λογική που λέει ότι µιλάω
µόνο για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες, όταν
η πολιτική σκηνή έχει άλλα πράγµατα και όταν συµβαίνει µια µεγάλη απεργία, όπως αυτή που θα δούµε σήµερα, γιατί θεωρούµε
ότι αυτό είναι πολιτική, το να αναφερόµαστε δηλαδή στο κεντρικό
πολιτικό και επίδικο ζήτηµα.
Θέλω να πω ότι τα αίτια είναι εδώ και όχι µόνο για την απεργία,
αλλά για µια ανάγκη ολικής αλλαγής και άρα παλλαϊκού αγώνα.
Και αυτό νοµίζω ότι είναι αυτό που νοηµατοδοτεί τη σηµερινή
απεργία. Τα αίτια είναι εδώ –και τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός- και
είναι η διάλυση του κοινωνικού ιστού και το ξεπούληµα της χώρας.
Απέναντι σε αυτούς τους πραγµατικούς δείκτες, λέτε ότι ετοιµάζεστε ή µάλλον καλύτερα ότι έχετε έτοιµο ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον, ένα ευλύγιστο κράτος, ώστε να έρθουν
επενδύσεις και να αναπτυχθεί η οικονοµία της χώρας. Και όταν
φυσικά οι επενδύσεις δεν έρχονται, ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αντιπολίτευση και τώρα το ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Και σε αυτό
υπάρχει απάντηση. Είναι η λάσπη και ο λαϊκισµός από την πλευρά
σας. Κουβέντα για το διεθνές οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον!
Κουβέντα για το πώς θα ανασυγκροτηθεί η χώρα αν µέσα σε αυτή
την κουβέντα δεν έχουν τον πρώτο λόγο οι δανειστές.
Ζητάτε συναίνεση όχι µόνο από την Αντιπολίτευση, αλλά και
από τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για σας, αυτήν τη φορά δεν θα
έχετε τον πρώτο λόγο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
ορίστε έχετε ζητήσει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, είπα και στον προηγούµενο
από εσάς Προεδρεύοντα ότι ο κύριος Υπουργός έκανε δεκτές µία
σειρά από βουλευτικές τροπολογίες και ενηµέρωσε το Σώµα,
αφού εµείς µιλήσαµε ως εισηγητές επί των άρθρων. Θα ήθελα,
λοιπόν, να προβλέψετε στη διαδικασία και να µας δώσετε τον λόγο
να τοποθετηθούµε στις τροπολογίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
αν δεν κάνω λάθος, είστε εισηγήτρια.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Θα έχετε,
λοιπόν, το δικαίωµα δευτερολογίας για…
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, εκτός από το δικαίωµα δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κυρία Ρεπούση. Τα τέσσερα λεπτά είναι αρκετά για να πείτε την άποψή
σας. Άλλωστε, απ’ ό,τι είδα εδώ όσον αφορά την πρωτολογία σας
επί των άρθρων, ο χρόνος τον οποίο αναλώσατε ήταν ιδιαίτερα
µεγάλος.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δεν ήταν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήταν, κυρία Ρεπούση. Ήταν δεκαπέντε λεπτά αντί για οκτώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούσατε το επιχείρηµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
θα έχετε άλλα τέσσερα λεπτά µε κάποια ανοχή, προκειµένου να
πείτε και τα υπόλοιπα που θέλετε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω το εξής.
Αφού τοποθετηθήκαµε οι εισηγητές των κοµµάτων, ο κύριος
Υπουργός ανακοίνωσε ποιες από τις βουλευτικές τροπολογίες –
τις οποίες εµείς δεν θίξαµε- έκανε αποδεκτές. Γι’ αυτό δεν έχουµε
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µιλήσει στα κόµµατα. Αυτό είναι το θέµα που σας θέτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας απαντήσω αµέσως, κυρία συνάδελφε, και αυτό ισχύει για όλους τους
συναδέλφους που θα θελήσουν να τοποθετηθούν επί των τροπολογιών ξεχωριστά, εφόσον µίλησαν πριν από τη στιγµή που ο κύριος Υπουργός έκανε την ανακοίνωση, σχετικά µε το ποιες
βουλευτικές τροπολογίες έκανε αποδεκτές.
Ο καθένας από εσάς, από τους εγγεγραµµένους οµιλητές, έχει
τέσσερα λεπτά δευτερολογίας, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να διαφεύγει την προσοχή σας ότι
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τοποθέτηση είναι ένα λεπτό για το
θέµα. Δεν νοµίζω ότι είναι τόσο µεγάλες…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, για ένα
θέµα, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εδώ µιλάµε για τόσα θέµατα, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πιστεύω ότι θα
τα βρούµε. Μη στενοχωριέστε. Θα προχωρήσουµε οµαλά.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας κάνω µία πρόταση. Επειδή
οι εγγεγραµµένοι είναι πολλοί, θέλετε να µειώσουµε τον χρόνο
στα έξι λεπτά; Θα πρέπει να υπάρξει συµφωνία, βέβαια. Αν δεν
υπάρχει συµφωνία, δεν θα µειώσουµε τον χρόνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απ’ ό,τι βλέπω,
δεν θέλετε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μανωλάκου, θέλετε τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το ίδιο αίτηµα, που βάζει και η κ.
Ρεπούση, το υποστηρίζουµε και εµείς από τη πλευρά µας. Δεν
είναι να πούµε ξερά «ναι» ή «όχι» σε µία τροπολογία, που είναι
πάρα πολλές, γιατί δυστυχώς, οι τροπολογίες έχουν µέσα και
άρθρα. Μερικές τροπολογίες θα µπορούσαν να έρθουν και σαν
διαφορετικά νοµοσχέδια. Με άλλα άρθρα, λοιπόν, απ’ αυτές τις
τροπολογίες συµφωνούµε, µε άλλες διαφωνούµε. Τουλάχιστον,
να υπάρχει µία ανοχή από το Προεδρείο στη δευτερολογία, για
να µπορέσουµε να δικαιολογήσουµε την ψήφο µας, να µάθει ο κόσµος γιατί ψηφίζουµε ή καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα τέσσερα
λεπτά, κατά την άποψη µου, είναι υπέρ αρκετά. Παρά ταύτα, ο
Προεδρεύων εκείνη την ώρα θα έχει την άνεση της διαχείρισης
του χρόνου.
Λοιπόν, τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αϊχαν Καρά Γιουσούφ.
Ορίστε, κύριε Καρά Γιουσούφ, έχετε τον λόγο.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίροµαι βεβαίως, πριν
είχε φύγει ο κύριος Υπουργός και είχε αφήσει «προσωπικό ασφαλείας». Χαίροµαι που είστε εδώ, γιατί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πάρα
πολύ!
Οι Υφυπουργοί δεν είναι «προσωπικό ασφαλείας». Οι Υφυπουργοί είναι συνεργάτες του Υπουργού, άµεσοι συνεργάτες µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες καθέτως προσδιορισµένες.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ανακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πάρα
πολύ να προσέχουµε τι λέµε!
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ανακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι, παρακαλώ! «Προσωπικό ασφαλείας» δεν είναι κανένας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Και η τροπολογία είναι αρµοδιότητα του παριστάµενου Υφυπουργού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
«Προσωπικό ασφαλείας» δεν είναι κανένας.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Το ανακάλεσα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, παρακαλώ συνεχίστε.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Νοµίζω, ότι κάθε νοµοθέτηµα, ιδίως
σε θέµατα παιδείας και εκπαίδευσης, γίνεται προς αναβάθµιση
της εκπαίδευσης. Νοµίζω σε αυτό αποσκοπεί και η τροπολογία
για την οποία θα αναπτύξω τις απόψεις µου.
Αλλά, αν δούµε τα πράγµατα ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, κύριοι
Υπουργοί, το πρώτο θέµα, στο οποίο πρέπει να πάρουµε µία γενναία και οριστική απόφαση, είναι η δηµιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην περιοχή µας. Η επέκταση της µειονοτικής
εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί ένα κρίσιµο
ζήτηµα στα µειονοτικά πράγµατα, καθώς η υποχρεωτική εκπαίδευση συµπεριλαµβάνει πλέον, και τα νηπιαγωγεία. Δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός ότι σήµερα τα παιδιά από
µικρή ηλικία πρέπει να παρακολουθούνται και να εκπαιδεύονται
από ειδικευµένο προσωπικό.
Η παιδεία και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα νηπιαγωγεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της µειονότητας και να είναι δίγλωσσες, δηλαδή στην µητρική γλώσσα και
στην ελληνική. Σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση εκπαιδευτικών
λύσεων πρέπει να γίνει στη βάση της παραδοχής ότι η ορθή εκπαίδευση στη µητρική γλώσσα παρέχει τη δυνατότητα για την
εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας. Είναι επιτακτική η ανάγκη να
γίνει αναδιαµόρφωση και επικαιροποίηση των σπουδών, τόσο
στην πρωτοβάθµια, όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Μία άµεση και οριστική, χωρίς έξοδα λύση, θα µπορούσε να
ήταν η δηµιουργία Παιδαγωγικού Τµήµατος Τουρκικής Γλώσσας
στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ώστε να αποφοιτούν
από εκεί µειονοτικοί εκπαιδευτικοί µε ειδικά προσόντα και συνεχή
επιµόρφωση.
Η τροπολογία έχει θετικά στοιχεία. Η κατάργηση του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης ήταν η θέση µας εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Έπρεπε να έχει γίνει προ πολλού.
Επίσης, είναι θετικό γεγονός η ισότιµη εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος στα αρµόδια συµβούλια µε τρόπο ισότιµο µε αυτό των εκπαιδευτικών του ελληνόγλωσσου προγράµµατος, τόσο σε επίπεδο Νοµού ΠΥΣΠΕ,
ΠΥΣΔΕ, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ.
Αυτό δίνει στους µειονοτικούς εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα άµεσης συµµετοχής στα αρµόδια όργανα λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικών ζητηµάτων, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη τους
όσον αφορά την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν τα µειονοτικά
σχολεία. Θετικό βρίσκουµε και ότι θα υπάρξουν πλέον µειονοτικοί
σύµβουλοι και στο τουρκόφωνο πρόγραµµα.
Αλλά, πρόβληµα σηµαντικό δηµιουργεί το άρθρο 2, παράγραφος 1, της τροπολογίας που αποκλείει εκπαιδευτικούς µέλη της
µειονότητας από το ελληνόγλωσσο πρόγραµµα των µειονοτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης παραβιάζοντας τη συνταγµατική αρχή της ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών.
Εδώ, θα σας διαβάσετε, εάν θέλετε να ακούσετε, κύριοι
Υπουργοί, κάποιες παρατηρήσεις από εκπαιδευτικούς-µέλη της
µειονότητας που συµµετέχουν στο ελληνόφωνο πρόγραµµα.
Στην αιτιολογική έκθεση βλέπουµε ότι η απαγόρευση εργασίας
των αποφοίτων παιδαγωγικών τµηµάτων δηµοτικής εκπαίδευσης
των µελών µειονότητας στο ελληνόγλωσσο πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων βασίζεται στην υπουργική απόφαση Ζ2/182/2904-1999, που ρυθµίζει την οργανικότητα των µειονοτικών σχολείων
της Θράκης. Αυτή η υπουργική απόφαση καθορίζει τον αριθµό
του διδακτικού προσωπικού ανάλογα µε το πρόγραµµα, στο οποίο
εργάζεται για τα δεδοµένα εκείνης της εποχής.
Οι εκπαιδευτικοί των µειονοτικών σχολείων διακρίνονται σε
µουσουλµάνους και χριστιανούς. Με την είσοδο των µελών της
µειονότητας αποφοίτων παιδαγωγικών τµηµάτων δηµοτικής εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά για το ελληνόγλωσσο πρόγραµµα
ο ορισµός αυτός άλλαξε. Μιλάµε πλέον για εκπαιδευτικούς του
ελληνόφωνου προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων και για
εκπαιδευτικούς του τουρκόφωνου προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων. Αυτό το βρίσκουµε, αν όχι ρατσιστικό, τουλάχιστον δεν συµφωνεί µε το άρθρο 4 του Συντάγµατος.
Το 1977, που ψηφίστηκε ο νόµος που ρύθµιζε τη µειονοτική
εκπαίδευση, δεν υπήρχαν µέλη της µειονότητας στα ελληνικά πα-
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νεπιστήµια, πόσο µάλλον στα παιδαγωγικά τµήµατα δηµοτικής
εκπαίδευσης. Τα νοµοθετήµατα της Βουλής πρέπει να προσαρµόζονται και στις ανάγκες της εποχής και στην πραγµατικότητα
της εποχής. Αυτήν τη γνώµη έχω.
Επιπροσθέτως, το άρθρο 4 για την ίδρυση διδασκαλείου εκπαιδευτικών µειονοτικού προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικά
ερωτηµατικά και ζητήµατα. Τα διδασκαλεία για τη διετή µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν
καταργηθεί, παρά τις αντιρρήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών
και της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία ιδρύεται διδασκαλείο µόνο για τους εκπαιδευτικούς του
τουρκόφωνου προγράµµατος. Δεν είναι, όµως, σαφής από τη
διατύπωση της τροπολογίας η διάρκεια φοίτησης στο διδασκαλείο. Αυτό δηµιουργεί πάλι διαφορές µεταξύ εκπαιδευτικών του
ελληνόφωνου και του τουρκόφωνου προγράµµατος. Παρατείνεται έτσι ο χρόνος φοίτησης στην ουσία. Και καµµία αναφορά δεν
γίνεται σε αποφοίτους παιδαγωγικών τµηµάτων αλλοδαπής που
έχουν αναγνωρίσει τα πτυχία τους µέσω ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ, που
πιστοποιούν και τη γνώση της τουρκικής γλώσσας. Αυτοί δεν
µπορούν να αξιοποιηθούν.
Στη βελτίωση της εκπαίδευσης, αγαπητοί συνάδελφοι, καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι εκπαιδευτικοί. Απαιτείται η εξοµοίωση των
πτυχίων των δασκάλων του τουρκόφωνου προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων και η διαρκής και ουσιαστική επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών δύο προγραµµάτων και όλων των βαθµίδων. Τα
µέτρα θετικής διάκρισης, όπως η ειδική ποσόστωση για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, έχουν λειτουργήσει θετικά
και θα πρέπει να διατηρηθούν, προσαρµοσµένα στις σηµερινές
συνθήκες. Η µειονοτική εκπαίδευση του µέλλοντος χρειάζεται να
υπερβεί τόσο το µοντέλο του κλειστού και διαχωρισµένου µειονοτικού σχολείου, όσο και αυτό του µονοπολιτισµικού δηµόσιου σχολείου που είναι τυφλό απέναντι στις γλωσσικές, θρησκευτικές,
ταυτοτικές διαφορές των µαθητών του.
Σε κάθε περίπτωση εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεσµευόµαστε ότι όλες
οι αλλαγές που χρειάζονται θα τελούν υπό τον εξαντλητικό διάλογο µε την ίδια τη µειονότητα και τους φορείς της. Ο ΣΥΡΙΖΑ
και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά και στα προγραµµατικά του κείµενα, είχε καταθέσει και έχει συζητήσει µε την
κοινωνία την πρότασή του για την αναβάθµιση της µειονοτικής
εκπαίδευσης. Εµείς πιστεύουµε και θα πιστεύουµε ότι η αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης, αλλά και της παιδείας της
χώρας µας συνολικά, δεν είναι ζήτηµα αποσπασµατικών τροπολογιών, αλλά εκπόνησης ενός συνολικού σχεδίου αλλαγής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εγώ ευχαριστώ τους συναδέλφους, που βλέπω τελευταία και τηρούν τον
χρόνο µε θρησκευτική ευλάβεια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι κυρίως διορθώσεις αριθµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
διανεµηθούν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Επίσης, η τροπολογία του κ. Κουράκη, την οποία χθες
έκανα δεκτή κατά το ήµισυ αυτής.
Κατά το υπόλοιπο ήµισυ, κύριε Πρόεδρε, αφορά µετεγγραφές
φοιτητών στα ΤΕΙ και τα πανεπιστήµια. Κατά το δεύτερο µέρος,
το οποίο δεν έκανα αποδεκτό, προέβλεπε χίλιες πεντακόσιες
ακόµη µετεγγραφές σε ένα φορτωµένο ΕΚΠΑ, σε ένα φορτωµένο ΑΠΘ. Δεν βγαίνει πέρα. Έκανα, όµως, ως προς το 5%,
δεκτή τη µισή τροπολογία και τη διατύπωσα φυσικά. Και έτσι, την
καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.
Ανδρέας Λοβέρδος, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και την τροπολογία, που έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Σηµειωτέον ότι επ’ αυτής έχουν παρέµβει ο κ. Βλάχος, ο κ.
Αηδόνης και ο κ. Μαρκόπουλος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποιο νούµερο είναι αυτό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Το καταθέτω από τη δική µας πλευρά, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δήλωση είναι, δεν είναι τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι εκ νέου κατάθεση, κύριε Πρόεδρε. Το έκανα δεκτό
αφού αγόρευε ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να απορεί κανείς µε την
οµολογία του Υπουργού Παιδείας κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή, ότι αν δεν ήταν µνηµονιακή υποχρέωση δεν θα εισήγαγε το νοµοσχέδιο τούτο προς
συζήτηση.
Η κυνική αυτή οµολογία του Υπουργού, σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν αφορά τούτο το νοµοσχέδιο, αλλά άλλο που είχε
αναρτηθεί για διαβούλευση για λίγες µέρες το Δεκέµβριο του
2013 και που στη συνέχεια έµεινε για µήνες στο ράφι, καταδεικνύει την προχειρότητα µε την οποία αντιµετώπιζε και αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση το τόσο σηµαντικό θέµα της έρευνας και της
πολυδιαφηµισµένης καινοτοµίας.
Μα πιο ενδεικτικό της προχειρότητας είναι το πλήθος των λεγόµενων νοµοτεχνικών βελτιώσεων και τροπολογιών που κατατέθηκαν σε διάφορες φάσεις της συζήτησης του νοµοσχεδίου,
µε πλέον χαρακτηριστικές αυτές οι οποίες κατατέθηκαν µόλις
πριν από λίγα λεπτά.
Μην µου πει κανείς ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις και τροπολογίες είναι απόρροια του γεγονότος ότι ο Υπουργός αφουγκράστηκε τους αγορεύοντες και έτσι µέσα από αυτές προβαίνει σε
διορθωτικές κινήσεις. Ο Υπουργός και οι σύµβουλοί του θα
έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να είχαν αφουγκραστεί την ερευνητική κοινότητα, η οποία σχεδόν σύσσωµη, από την πρώτη στιγµή,
µαζί µε εµάς, ζήτησε την απόσυρση του νοµοσχεδίου.
Θα επισηµάνω, όµως, ότι παρά την πληθώρα των νοµοτεχνικών βελτιώσεων, το νοµοσχέδιο αντί να βελτιώνεται γίνεται χειρότερο από το αρχικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο εισηγητής και οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης µε εύηχα και όµορφα λόγια και εκφράσεις, όπως
«καινοτοµία», «κινητήριος µοχλός για την ανάπτυξη», «δηµιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας», «εκτίναξη της οικονοµίας»,
«φρένο στη διαρροή εγκεφάλων», «ασφαλές καταφύγιο νέων επιστηµόνων», «έξυπνη εξειδίκευση» και άλλα πολλά, προσπάθησαν
να ωραιοποιήσουν και να αποκρύψουν τους πραγµατικούς στόχους αυτού του νοµοσχεδίου.
Τι επιτυγχάνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο; Επιγραµµατικά αναφέρω τα παρακάτω:
Επιτυγχάνεται η πλήρης απορρύθµιση, ο κερµατισµός και η
διάλυση του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος της χώρας η
πλήρης και άνευ όρων παράδοση του ερευνητικού ιστού, των
υποδοµών και της περιουσίας των υπαρχόντων δηµοσίων ερευνητικών δοµών σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Ο µετασχηµατισµός των ερευνητικών κέντρων σε «καινοτόµες»
επιχειρήσεις που µέσα από τις επιχειρηµατικές πλέον δραστηριότητες, θα εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότησή τους και άρα την
ύπαρξή τους. Η δηµιουργία ενός παράλληλου ερευνητικού συστήµατος που θα περιλαµβάνει µη κατονοµαζόµενους φορείς,
µε άγνωστα κριτήρια για την ένταξή τους στον ερευνητικό ιστό,
οι οποίοι θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Έτσι,
όπως διαρθρώνεται από το παρόν νοµοσχέδιο η έρευνα στη
χώρα µας, το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι αγνώστου ταυτότητας ερευνητικοί φορείς, θα λεηλατήσουν τους πόρους του
νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.
Στραγγαλίζεται η βασική έρευνα, από την οποία πηγάζουν
όλες οι µετέπειτα ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέουν
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την έρευνα µε την κοινωνία, τον επιχειρηµατικό κόσµο, τις ποικίλες εφαρµογές της και την ανακάλυψη καινοτόµων εφαρµογών
και προϊόντων.
Δυστυχώς αυτή η βασική έρευνα που ήταν ένα από τα κύρια
συστατικά της λειτουργίας και αποστολής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας, έχει ήδη δεχθεί θανάσιµο
πλήγµα από τους νόµους της Διαµαντοπούλου και του Αρβανιτόπουλου, µε τους νόµους που υποτίθεται ότι θα αναβαθµιζόταν
η τριτοβάθµια εκπαίδευση και θα αίρονταν στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Επειδή οι νόµοι αυτοί δεν έφεραν το προσδοκώµενο από τους
κυβερνώντες αποτέλεσµα, δηλαδή την άλωση της δηµόσιας εκπαίδευσης από ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, µε την ψήφιση τροπολογιών σε
άσχετα νοµοσχέδια ή την κατάθεση νέων, προσπαθούν αφενός
µεν να ολοκληρώσουν την άλωση αυτή, αφετέρου δε να απαξιώσουν την ανώτατη εκπαίδευση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την
ιδιωτική εκπαίδευση και τα ποικιλόµορφα κολλέγια.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται, δυστυχώς, και µία από
τις πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο συζητούµενο
νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
2034 και ειδικό 290 η οποία περιλαµβάνει άρθρα που σαφώς
υποβαθµίζουν τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστηµίων και εξωραΐζουν τα κολλέγια.
Τι κάνει το άρθρο δεύτερο της συγκεκριµένης τροπολογίας;
Σκανδαλωδώς διευρύνει τον ορισµό των κολλεγίων, έτσι ώστε να
συµπεριληφθούν σε αυτά και όσα κολλέγια παρέχουν όχι µόνο
µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών –masters- αλλά και πρώτο πτυχίο –bachelors- εφόσον τα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση από διεθνούς οργανισµούς, τους οποίους –προσέξτε
αυτό- θα ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µε απόφασή του.
Ταυτόχρονα, δίδει τη δυνατότητα στο ΣΑΕΠ, το Συµβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, της αναγνώρισης
της επαγγελµατικής ισοδυναµίας και των εν λόγω πτυχίων, δηλαδή εκείνων που προέρχονται από ιδρύµατα τρίτων χωρών,
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι ο προηγούµενος Υπουργός Παιδείας απαντώντας στην υπ’ αριθµόν 658/752
ερώτηση που είχαν καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 112-2014 για το ίδιο θέµα, είχε πει τα εξής: «Το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων δεν προτίθεται να δώσει στο ΣΑΕΠ αρµοδιότητα αναγνώρισης τίτλων προερχόµενων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτό θα παραβίαζε την κοινοτική
νοµοθεσία».
Έτσι, ο νυν Υπουργός -εσείς κύριε Υπουργέ- ο θιασώτης της
νοµιµότητας αδειάζει τον προηγούµενο Υπουργό και νοµοθετεί
κατά παρέκκλιση την Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, υποκύπτοντας σε
υπερατλαντικές πιέσεις, ουσιαστικά στις πιέσεις της αµερικάνικης Πρεσβείας.
Θα ήθελα να κάνω ένα µικρό σχόλιο στο άρθρο 3 της ίδιας
τροπολογίας. Ή µάλλον θα ήθελα να απευθύνω µια ερώτηση σε
εσάς, κύριε Υπουργέ: Ποιος είναι εκείνος ο λόγος ο οποίος σας
έχει αναγκάσει εσάς και τους προηγούµενους Βουλευτές να
φέρνετε και να αποσύρετε συνέχεια το άρθρο αυτό µε το οποίο
αλλάζει το θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά τις προϋποθέσεις για
την αναγνώριση τίτλων σπουδών και επεκτείνει τον κατάλογο των
ιδρυµάτων που είναι υποχρεωµένος ο οργανισµός να αναγνωρίσει; Και αναφέροµαι σε µια σειρά από κατ’ όνοµα πανεπιστήµια
των οποίων τους τίτλους θέλετε να αναγνωρίσετε και που αυτά
είναι το Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Εθνών του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών στο Τόκιο, το Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων
Εθνών για την Ειρήνη στην Κόστα Ρίκα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Φλωρεντίας κ.ο.κ..
Και θα είχε ενδιαφέρον να µας πείτε, εν πάση περιπτώσει,
πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται -και ιδιαίτερα ποιοι
ενδιαφέρονται, τα ονόµατά τους- ώστε να αναγνωρίσουν τους
τίτλους τους οποίους έχουν αποκτήσει από τη φοίτησή τους σε
αυτά τα πανεπιστήµια.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι είναι πολύς λίγος ο χρόνος για να σχολιάσει κανείς τα πενήντα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου και τις πάµπολλες τροπολογίες που το συνοδεύουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ’ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

και που αισίως µέχρι αυτήν τη στιγµή έχουν φτάσει τις εξήντα
µία.
Σε κάποια στιγµή της συζήτησης του παρόντος νοµοσχεδίου
ο Υπουργός έδειξε τη γενναιότητα και απέσυρε ακόµα και δικές
του τροπολογίες που τροποποιούσαν τον νόµο. Ας επιδείξει
πραγµατική γενναιότητα και ας αποσύρει ολόκληρο το νοµοσχέδιο.
Η ανάπτυξη της έρευνας είναι κοινός πόθος όλων των κοµµάτων. Άρα θα µπορούσαµε να διαµορφώσουµε ένα θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα που θα ήταν πράγµατι µοχλός ανάπτυξης της
επιστήµης και της κοινωνίας. Η στήριξη των δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων είναι κοινή πρακτική όλων των ευρωπαϊκών κρατών και όχι µόνον αυτών. Θα µπορούσαµε να το
κάνουµε και εµείς.
Η δηµιουργία ενιαίου και καλά χρηµατοδοτούµενου χώρου
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας είναι αναγκαίος, όπως αναγκαίος είναι και ο συντονισµός και ο έλεγχος όλων των ερευνητικών δοµών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
κάποτε θα τελειώσουν. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν έτσι ώστε
να υπάρξει και µετά από αυτά συνέχεια.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα που τελείωσαν τα χρήµατα του προηγούµενου ΕΣΠΑ και που δεν µπορείτε να αποζηµιώσετε του ωροµίσθιους ή τους αναπληρωτές
καθηγητές ή τη δράση «Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον» ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Κύριε Υπουργέ, µην επιτρέψετε να λεηλατηθούν οι πόροι του
νέου ΕΣΠΑ.
Μην επιτρέψετε να αφήσουν πίσω τους µόνο κατεστραµµένες
ερευνητικές δοµές. Μην µας αποµείνουν τα κουφάρια των ερευνητικών κέντρων που χωρίς σχεδιασµό και στόχο θέλετε να δηµιουργήσετε σε κάθε περιφέρεια.
Μετά από έξι µήνες, που είναι το χρονικό πλαίσιο των µεταβατικών διατάξεων, είµαι σίγουρος ότι θα αναδυθούν όλα τα αδιέξοδα στα οποία θα οδηγηθούν τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα
από την εφαρµογή του συζητούµενου νόµου. Μα, τότε θα είναι
αργά. Και όπως προείπα, θα είναι πολύ αργά όταν θα τελειώσουν
τα χρήµατα του ΕΣΠΑ.
Τελειώνω, επισηµαίνοντας και εγώ αυτό που σχεδόν όλοι οι
προλαλήσαντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν: η έρευνα είναι δηµόσιο αγαθό. Είναι συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας να
χρηµατοδοτεί και να προάγει την έρευνα και η κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο να απολαµβάνει τους καρπούς αυτής της έρευνας. Εµείς µε αυτό το αξίωµα θα πορευθούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προηγουµένως, κύριε Πρόεδρε, επειδή στη σηµερινή συνεδρίαση δεν είµαι εγώ Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά ο συνάδελφος κ. Κουρουµπλής, δεν πήρα το λόγο. Στην πρόταση,
όµως, της κ. Ρεπούση, που στήριξε και η κ. Μανωλάκου, θέλω κι
εγώ να συµπληρώσω ότι όντως για να είναι λειτουργική η συζήτηση των τροπολογιών, χρειάζεται αυτοτελής χρόνος. Νοµίζω
ότι θα βρεθεί µια λύση, ώστε να υπάρξει επαρκής παρουσίαση
απ’ όλα τα κόµµατα των θέσεών τους για τις τροπολογίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα είναι ηµέρα γενικής
απεργίας. Η Βουλή θα έπρεπε να το λάβει υπ’ όψιν της και να
λειτουργήσει µόνο στα επείγοντα και απολύτως αναγκαία πεδία
της λειτουργίας του κοινοβουλευτικού ή οποιουδήποτε άλλου
έργου, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζοµένους
του ελληνικού Κοινοβουλίου να συµµετάσχουν στην απεργία. Οι
εργαζόµενοι της Βουλής δεσµεύονται. Αν απεργήσουν, καταργείται η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτό πράγµατι δεν θέλουν να το επωµισθούν ως βάρος. Θέλουν να είναι συνεπείς.
Απ’ αυτήν την άποψη -το θέσαµε χθές- συµµετέχουµε στη διαδικασία ο κάθε Βουλευτής, όσο είναι υποχρεωµένος να συµµετάσχει σήµερα. Η θέση µας είναι στη διαδήλωση, εκεί όπου και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Αλέξης Τσίπρας
είναι παρών καθώς και όλοι οι Βουλευτές. Ο καθένας από εµάς
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που οµιλεί, µετά πηγαίνει στη διαδήλωση. Και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα σήµερα διαδηλώνουν.
Κανονικά και µπροστά στα αδιέξοδα του Παρισιού η Κυβέρνηση σε αυτόν τον λαό έπρεπε να στηρίζεται για να κάνει πραγµατικά διαπραγµάτευση. Όµως, δεν µπορεί να στηριχθεί σε
αυτόν τον λαό µε αυτήν την πολιτική. Δεν είναι δυνατόν και έτσι
δεν µπορεί να κάνει καν διαπραγµάτευση. Τα αποτελέσµατα της
οµηρίας του Παρισιού εξελίσσονται και στη σηµερινή µέρα. Είναι
βέβαιο ότι θα δηµιουργήσουν νέα δεδοµένα στις πολιτικές εξελίξεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει ότι δεν µπορεί στην κρίσιµη αυτή περίοδο
να θεωρείται ανωµαλία η λαϊκή ετυµηγορία. Αντίθετα είναι όρος
και προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της χώρας και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για µια πραγµατικά ισχυρή και αξιόπιστη
διαπραγµάτευση του χρέους.
Όλα αυτά που είπα είναι συνδεδεµένα και µε το σχέδιο νόµου
που συζητείται από προχθές στο ελληνικό Κοινοβούλιο για την
έρευνα και την καινοτοµία. Είναι περίεργο πώς ένας πυλώνας της
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, η έρευνα -και µέσα
από την ενιαία της διάσταση η ανώτατη εκπαίδευση, και η παιδεία γενικώς- µετατρέπεται σε µια µνηµονιακή υποχρέωση όπως
πολύ σωστά λίγο πριν ο συνάδελφος, ο κ. Αλεξόπουλος, τόνισε.
Είναι αδιανόητο διότι έτσι στερείται η δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας, της Κυβέρνησης, της Βουλής, της κοινωνίας όλης,
των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας να θέσουν όρους και
προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Και, βέβαια, τι κάνει αυτό το σχέδιο νόµου; Κάνει πάρα πολλά.
Τα λένε οι συνάδελφοι, η εισηγήτριά µας, η κ. Φωτίου. Όλοι οι
Βουλευτές ήδη έχουν τοποθετηθεί και έχουν τεκµηριώσει επαρκέστατα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το κύριο, όµως, είναι ότι ακόµα και στην πιο σκληρή καπιταλιστική χώρα, δεν υπάρχει αφέλεια από τη µεριά των κρατών.
Η ιδιωτικοποίηση της έρευνας, ναι, αναφέρεται στην κερδοφορία των κεφαλαίων, αναφέρεται στην αµεσότητα της προσαρµογής στους ανταγωνισµούς της αγοράς. Είναι µια υπόθεση που
πολλοί την ευνοούν και στη χώρα µας µπορεί να θέλουν να την
ευνοήσουν ακόµα περισσότερο. Σε καµµία χώρα του κόσµου –
ούτε στον πιο σκληρό καπιταλισµό- δεν υπάρχει η αφέλεια να
υποβαθµίζεις το δηµόσιο σύστηµα έρευνας και παιδείας, διότι
πάνω σε αυτό στηρίζονται οι προοπτικές κάθε χώρας. Και δεν
είναι αφελής καµµία χώρα, ούτε οι πιο σκληρές καπιταλιστικές
χώρες.
Στη χώρα µας, λοιπόν, ερχόµαστε µε αυτήν την οµηρία να υποβαθµίσουµε τα πάντα και να καταργήσουµε αυτό το στοιχειώδες,
ότι δηλαδή δηµόσια έρευνα σηµαίνει σχέδιο, σηµαίνει αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, σηµαίνει συνολική και κοινωνική ωφέλεια, ενώ η ιδιωτική έρευνα σηµαίνει κερδοφορία. Μα,
κερδοφορία µπορεί να υπάρχει χωρίς αυτό να σηµαίνει πρόοδος,
χωρίς να σηµαίνει ανάπτυξη, χωρίς να σηµαίνει, κυρίως, όφελος
για όλους και τους πολλούς.
Η παρέµβασή µου σήµερα έχει να κάνει και µε δύο τροπολογίες από αυτές που έχουν κατατεθεί. Στη µία από αυτές αναφέρθηκε χθες εκτενέστατα ο συνάδελφος κ. Συρµαλένιος. Είναι η
τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας αναφορικά µε το Λιµενικό
Σώµα.
Ο Νίκος Συρµαλένιος έκανε µια πολύ τεκµηριωµένη παρουσίαση αναφορικά µε την προχειρότητα της αξιοποίησης των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, όπως συµβαίνει στην Αστυνοµία
και στις Ένοπλες Δυνάµεις. Μόνο που εδώ είναι ακόµα πιο οξυµένο το ζήτηµα, γιατί η πολιτική που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία
χρόνια έχει οδηγήσει στην αποστελέχωση των δοµών του Λιµενικού Σώµατος. Κι έρχεται µε αυτές τις τροπολογίες τώρα η Κυβέρνηση να µπαλώσει κάποιες τρύπες που γεννιούνται από την
ίδια την πολιτική της.
Εµείς είπαµε ότι θα το ψηφίσουµε, ακριβώς, διότι πρέπει και
οι άνθρωποι να καταξιωθούν και οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν.
Δεν παύουν, όµως, να είναι µπαλώµατα που έρχονται ως ανάγκη
από τις συνέπειες µιας καταστροφικής πολιτικής που υλοποιείται.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο κύριος Υπουργός όταν µίλησε
χθες εδώ -ο κ. Βαρβιτσιώτης- βρήκε να µας πει ότι δεν κάναµε
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λόγο και δεν τιµήσαµε τους αξιωµατικούς του Λιµενικού Σώµατος,
όπως και τους αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι
αυτές τις µέρες και τις ώρες δέρνονται στα κύµατα, προσπαθώντας να διασώσουν τους µετανάστες –τις επτακόσιες ψυχές- που
είναι στο πλοίο επάνω.
Και, βέβαια τιµούµε, όλες αυτές τις προσπάθειες. Και τις τιµούµε έµπρακτα µε όλες τις παρεµβάσεις µας. Ο κύριος Υπουργός δεν τις τιµά, γιατί η τιµή είναι έµπρακτη, δεν είναι λόγια.
Ας µην σχολιάσω περισσότερο το γεγονός ότι ο ίδιος Υπουργός
στην οµιλία του δεν έκανε αναφορά. Όταν, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
την κριτική του, µετά βγήκε και είπε ότι δεν τιµούµε τα στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος.
Μικροπολιτική είναι αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Είναι µικροπολιτική κι ανευθυνότητα.
Υπάρχει µία άλλη τροπολογία, βουλευτική, η οποία θα έπρεπε
να είναι κυβερνητική και αναφέρεται στις εγκαταστάσεις των καταστηµάτων στο Τουρκολίµανο στον Πειραιά. Αυτή η τροπολογία
εισάγει για την πόλη ένα θέµα που παραµένει ανοιχτό περίπου είκοσι χρόνια.
Πρόκειται για την κατάληψη της παράκτιας µετόπης του Τουρκολίµανου από τις εγκαταστάσεις των καταστηµάτων που παραδοσιακά βρίσκονται εγκατεστηµένα σε αυτό το γραφικό λιµανάκι
της πόλης µας, όπως οι περίφηµες ψαροταβέρνες, που τώρα πια
δεν είναι µόνο ψαροταβέρνες. Όµως, δεν έχει σηµασία αυτό. Σηµασία έχει ότι αυτό το πρόβληµα είναι ένα πρόβληµα απόδοσης
στον δηµόσιο χώρο -στους πολίτες του Πειραιά- της παράκτιας
µετόπης και ελευθέρωσης, κάτι που θα είναι εξαιρετικά ωφέλιµο
για την πόλη, για το περιβάλλον καιγια τα καταστήµατα.
Αυτό είναι µια υπόθεση που χρονίζει είκοσι χρόνια τώρα. Αναβάλλεται από δηµοτική αρχή σε δηµοτική αρχή. Έχουν εξαντληθεί
όλες οι δικονοµικές και νοµικές διαδικασίες, έχουν βγει όλες οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, έχουν βγει όλες οι αποφάσεις
κατεδάφισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, και ως Βουλευτές και ως πολιτικό κόµµα αλλά και ως δηµοτικές παρατάξεις και αυτήν τη στιγµή είµαι επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης στο Δήµο Πειραιά, της τρίτης σε δύναµη
δηµοτικής παράταξης µετά τις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές,
λέµε «ναι», δεν θέλουµε βίαιη κατεδάφιση. Βεβαίως, αυτό πρέπει
να αποφευχθεί. Δεν είναι εκεί η αναγκαιότητα. Θέλουµε, όµως,
λύση.
Έρχεται αυτή η βουλευτική τροπολογία τώρα, ενώ ήδη έχουν
τελεσιδικήσει όλα και είναι έτοιµη η κρατική περιφέρεια να υλοποιήσει τις κατεδαφίσεις, τις οποίες κανένας δεν θέλει στον Πειραιά, να παρατείνει ένα χρόνο ακόµα κάνοντας ευχολόγιο για το
πώς πράγµατι θα εφαρµοστούν όλες οι αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν φέρνει αποτέλεσµα αυτή η τροπολογία. Ανακυκλώνει µια
παθογένεια είκοσι ετών που επιτέλους πρέπει να τελειώνει.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε µια µικρή παράταση πολύ δεσµευτική ολίγων µηνών µε δεσµευτική υποχρέωση όλων των καταστηµάτων να έχουν στις αρχές Απριλίου κατεδαφίσει τις κατασκευές
αυτές. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσαµε να συναινέσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η τροπολογία που αποδεχτήκατε, κύριε Υπουργέ -δεν το γνωρίζετε το θέµα, παρ’ όλο που έχετε φιλία µε τον Πειραιά και µε τον
Ολυµπιακό και µε όλα, εντούτοις δεν το γνωρίζετε- είναι µια τροπολογία που διαιωνίζει την απαγόρευση στους πολίτες να έχουν
πρόσβαση στον δηµόσιο χώρο χωρίς να ωφελείται στην πραγµατικότητα κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πάρα
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πολύ για την τήρηση του χρόνου. Οι πρώτοι συνάδελφοι µετά την
παράκληση που έκανα τήρησαν τον χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δυναµική και η ποιότητα του
έργου που γίνεται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όπως έχουµε διαπιστώσει όσοι συµµετείχαµε
στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας τα δύο τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς η δυναµική αυτή δεν έχει καταφέρει να αποδώσει
µέχρι σήµερα όσα θα µπορούσε στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία για λόγους που δεν έχουν να κάνουν µε την ποιότητα
του ερευνητικού κέντρου. Κυριότερο πρόβληµα είναι η υποχρηµατοδότηση. Η χώρα µας διαχρονικά επενδύει λιγότερο από τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην έρευνα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Commission το 2012 η δηµόσια χρηµατοδότηση βρισκόταν
στο 0,69% του ΑΕΠ τη στιγµή που ο ευρωπαϊκός µέσος όρος
είναι στο 2,07%. Η γενναία δηµόσια χρηµατοδότηση είναι καταλύτης στην παραγωγή καινοτοµίας ειδικά στην Ελλάδα όπου η
ζήτηση από τον ιδιωτικό τοµέα κινείται σε χαµηλά επίπεδα.
Εδώ υπάρχει ένα κενό του νοµοσχεδίου, αφού απουσιάζουν
παντελώς µέτρα και κίνητρα, φορολογικά και άλλα, για την τόνωση της ζήτησης από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πρέπει να ξεφύγουµε από την αντίληψη ότι η έρευνα είναι πολυτέλεια. Πέρα
από τη συστηµατική ανταποδοτική συνεισφορά των ερευνητικών
κέντρων στην εθνική οικονοµία µέσα από φόρους, ασφαλιστικές
εισφορές, νέες θέσεις εργασίας, η επένδυση στην έρευνα και η
στροφή σε µια οικονοµία έντασης γνώσης µπορεί να µας βγάλει
από το φαύλο κύκλο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας αποκλειστικά µε όρους κόστους εργασίας.
Υπάρχουν, βέβαια, θετικά στοιχεία στο νοµοσχέδιο, όπως είναι
η µεγαλύτερη ευελιξία στους ίδιους πόρους των ερευνητικών
κέντρων, η θέσπιση βοηθηµάτων για ερευνητές και νεοσύστατες
επιχειρήσεις και άλλα. Απουσιάζουν, όµως, εντελώς οι λεπτοµέρειες.
Δεύτερο ζήτηµα είναι η αξιολόγηση και η αξιοκρατία. Προφανώς, πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός αποτίµησης, λογοδοσίας και διαφάνειας στην ερευνητική δραστηριότητα µε σκοπό
την προώθηση και διεύρυνση της επιστηµονικής γνώσης, την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και την αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων.
Αξιολόγηση, όµως, δεν σηµαίνει απαξίωση του υπάρχοντος
ερευνητικού προσωπικού. Δυστυχώς το νοµοσχέδιο παραµένει
ασαφές ως προς τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων του
προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα.
Τρίτο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η έρευνα είναι
το περιοριστικό και υπερβολικά γραφειοκρατικό νοµοθετικό
πλαίσιο. Ειδικά στο θέµα της διοίκησης της έρευνας, δίνεται η
αίσθηση ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο οι γραφειοκρατικοί περιορισµοί αυξάνονται, αντί να µειώνονται.
Κάθε µεταρρύθµιση στον χώρο της έρευνας πρέπει να κινείται
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του ερευνητή και της ερευνητικής προσπάθειας. Άλλωστε, η καινοτοµία
και η πρόοδος δεν πηγάζουν από σφιχτούς κανόνες, πηγάζουν
από τη δυνατότητα να σκεφτόµαστε «έξω από το κουτί». Οι νέοι
περιορισµοί που εισάγονται στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής για πάση θυσία µείωση των δαπανών, δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις επιπτώσεις στην παραγωγή ποιοτικής
έρευνας. Δεν είναι δυνατόν από τη µία να περικόπτετε τους πόρους των ερευνητικών κέντρων και από την άλλη να τα επιβαρύνετε µε γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και εµπόδια που
προσιδιάζουν στη διαχείριση δηµόσιου χρήµατος.
Με βάση τα παραπάνω έχω καταθέσει µία σειρά από τροπολογίες που στόχο έχουν να αποσαφηνίσουν το πλαίσιο λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων και να διασφαλίζουν την αναγκαία
ευελιξία και αυτονοµία από τις ασφυκτικές ρυθµίσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ιδίως όσον αφορά το κοµµάτι της οικονοµικής διαχείρισης. Στην τροπολογία 275 εισάγεται µία
αναγκαία διαφοροποίηση του υπολογισµού αποσβέσεων στα
πάγια στοιχεία του εξοπλισµού των δηµοσίων ερευνητικών οργανισµών σε σχέση µε τα όσα ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Οι µι-
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κροί συντελεστές, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη διάρκεια
των έργων, δεν επιτρέπουν πολλές φορές την αναγκαία απόσβεση, ενώ η δαπάνη θεωρείται µη επιλέξιµη για το ποσοστό που
µένει αναπόσβεστη.
Με την τροπολογία 276 εξαιρούνται οι πόροι των ερευνητικών
κέντρων και των ΕΛΚΕ που προέρχονται από τρίτες πηγές, όχι
από δηµόσια χρηµατοδότηση, από τις διατάξεις του ν. 4270/2014
για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και το δηµόσιο λογιστικό, ιδίως
στα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Τα ερευνητικά κέντρα υπάγονται
ήδη σε πολλαπλούς ελέγχους και εποπτεία για τη διαχείριση
αυτών των πόρων, ενώ δεν επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό
προϋπολογισµό. Η επιβολή µίας αυστηρής στοχοθεσίας, µε
βάση το µνηµόνιο και τα µεσοπρόθεσµα, θα οδηγήσει την έρευνα
σε ασφυξία.
Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις περί ενιαίου µισθολογίου,
πλαφόν στις αµοιβές, στις πρόσθετες αµοιβές και στα έξοδα κίνησης για τους ερευνητές, όταν αυτές καλύπτονται καθαρά από
ίδιους πόρους και όχι από το δηµόσιο. Μάλιστα, η επιβολή τέτοιων ρυθµίσεων λειτουργεί ως αντικίνητρο τελικά για την παραµονή αξιόλογων ερευνητών στη χώρα, τη στιγµή που
προσπαθούµε να αναστρέψουµε το φαινόµενο της επιστηµονικής µετανάστευσης, αλλά και για την προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναµικού από το εξωτερικό. Σε αυτά τα θέµατα
αναφέρονται οι τροπολογίες 278 και 279.
Με την τροπολογία 277 ρυθµίζονται οι υπερωρίες, τα επιδόµατα και οι αποζηµιώσεις του προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ που επιβάλλει σε πλωτά µέσα, οι οποίες και πάλι θα καλύπτονται από
ίδιους πόρους. Το προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ εργάζεται συστηµατικά στο πεδίο, στο πλαίσιο ωκεανογραφικών ερευνών όλο το
εικοσιτετράωρο χωρίς αργίες και εξαιρέσιµες ηµέρες και πρέπει
να αµείβεται για την εργασία αυτή.
Να σας ευχαριστήσω που κάνετε δεκτή την τροπολογία 274
για τις ακτινοβολίες. Συνολικά, όµως, υπάρχει ανάγκη για εφαρµογή ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για την έρευνα που να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες. Το παρόν νοµοσχέδιο
έχει θετικά στοιχεία, αλλά χρειάζεται γενναίες βελτιώσεις, αν
είναι να προωθήσει αποτελεσµατικά την έρευνα και την καινοτοµία στην κρίσιµη αυτή συγκυρία.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι θεωρώ απαράδεκτη την απόπειρα
αλλαγής του προγράµµατος µαθηµάτων και εξετάσεων µε τη
διαδικασία των τροπολογιών, τη στιγµή που ένα χρόνο πριν είχαµε συζητήσει το ίδιο θέµα εξαντλητικά.
Ειδικά στο ζήτηµα της Πληροφορικής, έχω ξαναπεί ότι πρόκειται για µία βασική δεξιότητα που εισάγει ένα συγκεκριµένο τρόπο
σκέψης, βασισµένο στη λογική. Προσθέτετε το µάθηµα από τη
µία και το αφαιρείτε από την άλλη. Παρακαλώ να ξανασκεφτείτε
ολόκληρη αυτήν την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην εµπιστεύεστε και πολύ
τον κατάλογο που έχετε µπροστά σας, γιατί έχουµε διαγραφές
από συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Κλειτσιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα, µετά από µήνες επίπονης προσπάθειας ουσιαστικού και
γόνιµου διαλόγου, να συζητήσουµε επιτέλους το σχέδιο νόµου
για την έρευνα, την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτοµία. Λέω
«επιτέλους», γιατί από το 1985, µε το ν. 1514/1985, δεν είχαµε
καµµία εξέλιξη και καµµία αλλαγή πάνω σε θέµατα έρευνας και
καινοτοµίας, αφού ο βασικός νόµος που τον αντικατέστησε, ο ν.
3653/2008, παραµένει σε αναστολή.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου σύγχρονο, απλό, ευθυγραµµισµένο µε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και προσανατολισµένο
να συνδέσει την έρευνα µε την παραγωγή και την επιχειρηµατικότητα. Σκοπός του, µετά από είκοσι εννιά χρόνια ισχύος του
υφιστάµενου νόµου, είναι να συµβάλλει στην περαιτέρω πρόοδο
της τεχνολογίας, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και
στην ανάπτυξη και δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήµατος έρευνας και καινοτοµίας στη χώρα µας.
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Το σχέδιο νόµου κινείται σαφώς σε θετική κατεύθυνση και αντιµετωπίζει χρονίζοντα προβλήµατα εκσυγχρονισµού του θεσµικού πλαισίου που διέπει το χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτοµίας στην Ελλάδα. Εισάγει το πλαίσιο του
ενιαίου ερευνητικού χώρου και προάγει τον εθνικό σχεδιασµό
της ΕΤΑΚ σε µακροχρόνια βάση, µε τη θεσµοθέτηση της εθνικής
στρατηγικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας
και του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της. Παράλληλα, εισάγει µηχανισµούς που προάγουν το συντονισµό της ΕΤΑΚ σε
κυβερνητικό επίπεδο.
Το νοµοσχέδιο διαµορφώνει µια εθνική πολιτική για την
έρευνα, µια εθνική πολιτική για την τεχνολογική ανάπτυξη, µια
εθνική πολιτική για την καινοτοµία. Διαµορφώνει ένα ενιαίο και
σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο, αναδεικνύει ευκαιρίες για επενδύσεις
και άρα ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτοµία.
Το σηµαντικότερο στοιχείο, κατά τη γνώµη µου, είναι η δηµιουργία εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την καινοτοµία. Διαµορφώνεται ένα πλαίσιο λειτουργίας µέσα από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας. Σε αυτό πλέον θα συµµετέχουν µέλη της ερευνητικής και
της πανεπιστηµιακής κοινότητας, αλλά και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα και της αγοράς. Θα υπάρχουν περιφερειακά επιστηµονικά συµβούλια σε καθεµία από τις δεκατρείς περιφέρειες, µε
στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, αλλά και σύνδεσµοι επιφορτισµένοι µε τα ζητήµατα της έρευνας και της καινοτοµίας σε κάθε Υπουργείο. Όλα
αυτά θα λειτουργούν ως συνεκτικοί κρίκοι µιας ενιαίας αλυσίδας,
που λέγεται «εθνική στρατηγική».
Ταυτόχρονα και για πρώτη φορά θα υπάρχει και ένα επταετές
σχέδιο δράσης, που θα εγκριθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Μέσα από αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο δηµιουργείται ένας εθνικός χώρος έρευνας µε συγκεκριµένες αρχές και στόχους. Για
πρώτη φορά θα υπάρχει συντονισµός εθνικών και περιφερειακών
ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και πολιτικών, µε
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας να διαδραµατίζει
συντονιστικό ρόλο αλλά και µε την ίδια να αξιολογείται ανά τριετία.
Επιπρόσθετα, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην καινοτοµία και θα απευθύνονται στην ίδια την αγορά. Δηµιουργούνται νέες ερευνητικές
υποδοµές για την ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας.
Μέσα από την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας
αφαιρούνται διοικητικά βάρη και οδηγούµαστε σε µείωση του κόστους των επιχειρήσεων. Συνδέεται επιτέλους η χρηµατοδότηση
των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων από εθνικούς πόρους
µε την αξιολόγηση, σηµαντικός παράγοντας που απαιτεί η ίδια η
πραγµατική οικονοµία.
Προσδιορίζονται, λοιπόν, µε ακρίβεια τα κριτήρια αλλά και το
πλαίσιο αξιολόγησης. Τα κριτήρια πλέον που θα κυριαρχούν είναι
η αξιοκρατία, η αριστεία και η διαφάνεια.
Ενισχύεται η ανεξαρτησία και η αυτονοµία των ερευνητικών
κέντρων και των πανεπιστηµίων και υπάρχει πλέον ευελιξία στη
διοίκηση και στις λειτουργικές της δραστηριότητες.
Ανοίγει ο δρόµος για την κινητικότητα των ερευνητικών κέντρων, των ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήµια
αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα, για την αξιοποίηση λαµπρών επιστηµόνων που, δυστυχώς, φεύγουν στο εξωτερικό, ενώ µπορούν
να δραστηριοποιηθούν στη χώρα µας και στα ίδια τα κέντρα.
Επίσης, προδιαγράφεται µε σαφήνεια ο στόχος της αύξησης
των δαπανών για την έρευνα και την καινοτοµία, προκειµένου να
προσεγγίζει τον κοινοτικό µέσο όρο. Πέρα από την αύξηση της
κρατικής χρηµατοδότησης, σε απόλυτους αριθµούς, υπάρχει και
η δυνατότητα η χρηµατοδότηση αυτή να είναι έµµεση, µέσα από
φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που
επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτοµία.
Η χρηµατοδότηση, όµως, µπορεί να προέλθει και µέσα από τις
δηµόσιες συµβάσεις, τη συµµετοχή και σύµπραξη ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα αλλά και των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων, σε κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η υπόθεση της έρευνας,
της τεχνολογίας και της καινοτοµίας υπερβαίνει τα όρια µιας κυ-
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βέρνησης και αποτελεί βασική προϋπόθεση για µία Ελλάδα που
προοδεύει, παράγει και καινοτοµεί και σε αυτό σας καλώ όλους
να υπερψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και λίγο στις τροπολογίες. Όσον
αφορά την τροπολογία 2030/21-11-2011, στο άρθρο 1, σχετικά
µε τη λειτουργία τµηµάτων ειδικών µαθηµάτων, κύριε Υπουργέ,
Ελεύθερο Γραµµικό Σχέδιο, Ισπανικά, Ιταλικά, πρέπει να προστεθούν Γαλλικά, Γερµανικά και Μουσική, σεβόµενοι την αρχή της
ίσης αντιµετώπισης όλων των υποψηφίων που εξετάζονται σε ειδικό µάθηµα.
Το µάθηµα αυτό µπορεί να είναι επιλογής και να υπάρχει για
όλους τους µαθητές. Σε κάθε λύκειο, µπορεί δύο ή τρεις µαθητές
µόνο να θέλουν να εξεταστούν πανελλήνια στο Σχέδιο ή τα Ιταλικά. Θα γίνεται τµήµα για όλους αυτούς; Μάλλον όχι. Εποµένως,
προς τι η αλλαγή του νόµου; Αν, όµως, γίνει µάθηµα επιλογής
για όλους και ας προστεθούν και άλλα αντικείµενα, τότε θα είναι
πιο εύκολο να δηµιουργηθούν αντίστοιχα τµήµατα. Είναι πολύ
σηµαντικό αυτό και πρέπει να το διορθώσετε, κύριε Υπουργέ.
Στο άρθρο 2, κακώς υπαναχωρήσατε στην αρχική σας πρόταση για τη Λογοτεχνία. Η Λογοτεχνία διδάσκεται στο σχολείο
από το δηµοτικό έως την Γ’ λυκείου, σαν µάθηµα γενικής παιδείας. Είναι καθαρά µάθηµα της κλασικής κατεύθυνσης και δεν
υπάρχει κανένας λόγος να εξετάζεται πανελλήνια από υποψηφίους των θετικών και οικονοµικών επιστηµών και επιστηµών
υγείας. Εξάλλου και µόνο η υποκειµενικότητα στη βαθµολόγηση
των γραπτών θα έπρεπε να µας προβληµατίζει για το αν θα
έπρεπε να υπάρχει σαν πανελλήνια εξεταζόµενο µάθηµα, σε όλα
τα πανεπιστηµιακά επίπεδα.
Τρίτο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η επανεισαγωγή της Πληροφορικής ως εξεταζόµενο µάθηµα. Εδώ συµφωνώ απόλυτα και υπερψηφίζω. Θα πρότεινα, µάλιστα, να
αντικαταστήσει τη Λογοτεχνία για τα πεδία των θετικών και οικονοµικών επιστηµών και των επιστηµών υγείας, ως πανελλήνια
εξεταζόµενο πέµπτο µάθηµα, ενώ για τα πεδία ανθρωπιστικών
σπουδών και παιδαγωγικών σπουδών πέµπτο µάθηµα θα είναι η
Λογοτεχνία.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι το σε ποιες σχολές οδηγεί
το κάθε πεδίο και ποια είναι τα µαθήµατα βαρύτητας για κάθε
σχολή θα έπρεπε να το ξέρουµε από χθες. Ας µην καθυστερούµε
άλλο και ας µην παίζουµε µε την αγωνία των παιδιών και των γονιών τους.
Κάντε το σήµερα. Καµµία καθυστέρηση δεν δικαιολογείται,
κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τόνισα και στην οµιλία µου
επί της αρχής, αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένας στρατηγικός σχεδιασµός µιας µακροπρόθεσµης εθνικής πολιτικής, που
θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιστήµης, της έρευνας, στην κοινωνική πρόοδο και τελικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση του
τόπου.
Αυτήν την προοπτική και την κατεύθυνση δεν την έχει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί να το εγγυηθεί η σηµερινή Κυβέρνηση.
Τη λύση αυτή µπορεί να την εγγυηθεί µόνο µία κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και αυτό γίνεται αντιληπτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, καθηµερινά.
Γι’ αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, όπως
έχουµε πει.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, στην απαράδεκτη και αντισυνταγµατική τροπολογία µε την οποίαν επιχειρείτε
να επιβάλετε την αναγνώριση πτυχίων και επαγγελµα-τικών
δικαιωµάτων κολλεγίων µέσω των παραµάγαζών τους. Είστε άξιος
διάδοχος, κύριε Λοβέρδο, του κ. Αρβανιτόπουλου, ο οποίος κατά
κατάφορη παράβαση του Συντάγµατος ξεκίνησε το ξήλωµα του
άρθρου 16.
«Βαφτίζετε» πλέον ιδιωτικό πανεπιστήµιο κάθε λογής κολλέγιο,
µε µόνη προϋπόθεσή να λάβει αυτό πιστοποιητικό από οποιονδή-
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ποτε ανά τον κόσµο οργανισµό πιστοποίησης. Με την ψήφιση της
επίµαχης «ντροπολογίας» λέω εγώ, και όχι τροπολογίας,
δηµιουργούνται και στην Ελλάδα τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήµια,
τα οποία θα είναι ισότιµα µε τα δηµόσια πανεπιστήµια, ενώ
αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών των
ελληνικών δηµόσιων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων οι τίτλοι
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισµών.
Κύριε Υπουργέ, επικαλεστήκατε χθες ερµηνεία του άρθρου
16…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Καλό είναι να παρακολουθείτε, κύριε Υπουργέ, όταν
ουσιαστικά ως συνταγµατολόγος παραβιάζετε το Σύνταγµα.
Επικαλεστήκατε, λέω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όλοι οι
συνάδελφοι πρέπει να παρακολουθούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι, καλό είναι να παρακολουθεί ο
Υπουργός, όταν τον αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και όλοι οι
συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Επικαλεστήκατε ερµηνεία του
άρθρου 16 από το Συµβούλιο της Επικρατείας για να
δικαιολογήσετε το νοµοσχέδιο-έκτρωµα που παραδίδει τον
τοµέα της έρευνας της χώρας µας στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Απίστευτη υποκρισία! Σας υπενθυµίζω, λοιπόν, ότι το άρθρο 16
του Συντάγµατος στην παράγραφο 8 λέει κατά λέξη: «Η σύσταση
ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται».
Φέρνετε, λοιπόν, σήµερα µία τροπολογία-ντροπή και παραδίνετε ξεδιάντροπα στο ιδιωτικό κεφάλαιο ολόκληρους τοµείς,
κλάδους και υπηρεσίες της εκπαίδευσης, ολοκληρώνοντας την
καταστρατήγηση της συνταγµατικής επιταγής για δηµόσια
δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση.
Εξισώνετε σύµφωνα µε τις επιταγές της αλήστου µνήµης
Διακήρυξης της Μπολόνια την τετραετή, πενταετή και εξαετή
φοίτηση µε σπουδές τριών ετών για την απόκτηση πανεπιστηµιακού πτυχίου, ενώ καταργείτε µε προκλητικό τρόπο το
αναφαίρετο δηµοκρατικό δικαίωµα της ισότιµης πρόσβασης του
πολίτη στα πανεπιστήµια.
Η απαράδεκτη τροπολογία που φέρατε δένει τελικά µε όλο το
παραλήρηµα κατασυκοφάντησης των ελληνικών πανεπιστηµίων
και της πανεπιστηµιακής κοινότητας που παρακολουθούµε τους
τελευταίους µήνες από κυβερνητικά στελέχη και Βουλευτές και
τα φιλοκυβερνητικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Υπάρχει πλήρης απαξίωση του πανεπιστηµιακού χώρου µε τη
διαρκώς µειούµενη χρηµατοδότηση, τις απολύσεις διοικητικού
προσωπικού, τη διαρκή µείωση του διδακτικού προσωπικού, τον
κατακερµατισµό πτυχίων και διπλωµάτων, την απορρύθµιση των
προγραµµάτων σπουδών και την περίσσια αυταρχισµού και
φασιστικοποίησης, όταν ούτως ή άλλως είναι φανερό ότι θα
στόχευε και στοχεύει στο να προλειάνει το έδαφος για µία άλλη
συνταγµατική εκτροπή που βλέπουµε να συντελείται σήµερα µε
την παρούσα «ντροπολογία». Όλο αυτό το κατρακύλισµα,
µάλιστα, το έχετε ονοµάσει «Σύνδεσµοι Έρευνας µε την
Επιχειρηµατικότητα µε στόχο την Ανάπτυξη». Άκουσον, άκουσον!
Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή δηµιουργείτε µία νέα
γενιά σκλάβων. Ουσιαστικά απαξιώνετε τα πτυχία των ελληνικών
πανεπιστηµίων, µε συνέπεια οι απόφοιτοί τους να γίνουν φθηνό
εργατικό προσωπικό στο νέο κεφάλαιο που περιµένει να
επενδύσει στην Ελλάδα, το οποίο ως γνωστόν απαιτεί φθηνό και
ανειδίκευτο προσωπικό, το οποίο εσείς τους προσφέρετε
απλόχερα. Θα µείνετε στην ιστορία για αυτή σας την «προσφορά».
Δεν έχετε, όµως, κανένα δικαίωµα να καταπατάτε το Σύνταγµα!
Οφείλετε να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες 224 και 280 που έχουµε
καταθέσει, µε τις οποίες ζητάµε την άµεση επαναλειτουργία -να
µας πείτε γιατί δεν την κάνετε αυτή δεκτή- όλων των ειδικοτήτων
που καταργήσατε στα ΕΠΑΛ µε ταυτόχρονη επιστροφή όλων των
εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιµότητα και των µαθητών στα
σχολεία.
Στόχος της τροπολογίας µας, είναι να επαναλειτουργήσουν οι
ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και στα ΕΠΑΣ -αυτές που καταργήσατε
και στείλατε τα παιδιά στον ιδιωτικό τοµέα και να στελεχωθούν
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τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ από τους ίδιους εκπαιδευτικούς που
δίδασκαν τις ειδικότητες αυτές.
Επίσης, θέλω να σας καλέσω να σκεφτείτε και να δεχτείτε την
τροπολογία µε αριθµό 253 που έχει κατατεθεί, η οποία απαιτεί
να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ για όσους
εργαζόµενους σε ερευνητικά κέντρα αµείβονται µε τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών. Διότι στην πραγµατικότητα -όπως τονίζεταιπαρέχουν εξαρτηµένη εργασία. Οφείλετε να την κάνετε δεκτή,
διότι το αποτέλεσµα της σηµερινής σας πολιτικής είναι να
συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ και οι ασφαλιστικές εισφορές ώστε
το σύνολο των κρατήσεων να υπερβαίνει το 60% της αµοιβής των
ερευνητών.
Όλοι οι εργαζόµενοι στα ερευνητικά προγράµµατα, ανεξάρτητα από το είδος της σύµβασής τους, πρέπει να καλύπτονται
πλήρως ασφαλιστικά µε δαπάνες που θα καταβάλει προς τούτο
ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος.
Είναι θετικό ότι έστω και ηµιτελή δεχτήκατε την τροπολογία
για τη µετεγγραφή φοιτητών οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές
ασθένειες και οι οποίοι πρέπει να µετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισµό και σε οποιοδήποτε εξάµηνο και να βρίσκονται.
Τέλος, θέλω να απευθυνθώ στην Κυβέρνηση και να τονίσω ότι
πρέπει να µην κρύβεται ο κ. Βρούτσης και να έρθει εδώ και να
πει, γιατί δεν κάνει δεκτή την τροπολογία 299 που αφορά ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους στον Οργανισµό Ασφαλίσεως
Ελευθέρων Επαγγελµατιών και λοιπών ταµείων κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι σε
τραγική κατάσταση. Αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές. Εµείς, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία
που αναγκαζόµαστε να φέρουµε σήµερα, αφού ο κ. Βρούτσης
δεν φέρνει κανένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ζητάµε οι ασφαλισµένοι των ταµείων κύριας ασφάλισης των αυτοαπασχολούµενων να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους
κατηγορία, διότι αδυνατούν να πληρώσουν 890 ευρώ το δίµηνο.
Επίσης, να µην υπολογίζονται προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη
και λοιπές επιβαρύνσεις επί των οφειλοµένων εισφορών. Όσες
έχουν καταλογιστεί θα διαγράφονται από αυτές αν έχουν καταβληθεί και θα συµψηφίζονται µε µελλοντικές εισφορές. Επίσης,
να ανασταλεί µέχρι το τέλος του 2017 η διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών στα ταµεία
αυτά.
Στο άρθρο 4 της συγκεκριµένης τροπολογίας, ζητάµε να έχουν
δικαίωµα ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης
από κλάδο υγείας όσοι ασφαλισµένοι καταβάλλουν δύο µηνιαίες
εισφορές το έτος.
Πέµπτον, να σταµατήσει η ποινικοποίηση της µη καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.
Έκτον, για όσους ασφαλισµένους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα να επιτρέπεται η συνταξιοδότησή τους και η
σύνταξη να καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που προβλέπουν
οι καταστατικές διατάξεις του ταµείου, αν το ποσό οφειλής δεν
ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Τις 20.000 ευρώ που έχετε βάλει εσείς, τις έχει ξεπεράσει το
95% των ελεύθερων επαγγελµατιών µε συνέπεια να µην µπορούν
να πάρουν σύνταξη.
Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέµε. Να συµψηφίζονται οι
οφειλές τους και να αφαιρούνται από τη σύνταξή τους κι επίσης,
να µην υπολογίζονται προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις επί των οφειλοµένων εισφορών.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οι µικροµεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι είναι µε τη θηλιά στο
λαιµό. Κάντε δεκτή την τροπολογία που σας έχουµε καταθέσει,
για να ανασάνουν και να µπορούν να επιβιώσουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Αποστόλου και µετά, επειδή έχουµε κάποιες αλλαγές, να ετοιµάζεται ο κ. Μαρκόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Επιχείρησα λίγο πριν να πάρω τις
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τροπολογίες, για να δω τουλάχιστον τις υπουργικές και συναδέλφων βεβαίως και πραγµατικά δεν πρόφτασα ούτε καν στη
σειρά να τις βάλω. Και εκπλήσσοµαι ιδιαίτερα για τον Υπουργό
τον κ. Λοβέρδο, πώς είναι δυνατόν να δέχεται εκπρόθεσµες τροπολογίες από συναδέλφους του Υπουργούς, πόσω µάλλον όταν
δέχεται τροπολογίες από συναδέλφους Βουλευτές.
Έχω µία στα χέρια µου, την τροπολογία 2041, η οποία αναφέρεται σε θέµατα δυνατότητας παρέκκλισης πολεοδοµικών ρυθµίσεων. Χθες είχαµε συνάντηση µε τον Αναπληρωτή Υπουργό,
τον υπεύθυνο για τα πολεοδοµικά θέµατα και µας ενηµέρωνε για
το σχέδιο που θέλει σε λίγες µέρες να µας φέρει σχετικά µε τροποποιήσεις του πολεοδοµικού σχεδιασµού των σχεδίων πόλεων.
Δεν µπορούσε, δηλαδή, αυτό το συγκεκριµένο να το κρατήσει
µέσα στην κουβέντα που θα κάνουµε και να ερχόµαστε σήµερα
να συζητάµε ότι πρέπει να δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα
σε ευαγή ιδρύµατα να µπορούν καθ’ ύψος και κατά πλάτος να
παραβιάζουν αυτά που σήµερα ισχύουν;
Αυτά δεν δείχνουν σοβαρότητα. Επανέρχοµαι στην τακτική µε
την οποία ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Λοβέρδος, αντιµετωπίζει τα
ζητήµατα νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Όµως, θα έλθω στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Κύριε Υπουργέ, ο ερευνητικός κόσµος άλλα περίµενε και άλλα
τους φέρατε. Κοντά σ’ αυτούς περίµενε και ένας άλλος κόσµος,
αυτός που θέλει να είναι η έρευνα το βασικότερο εργαλείο στήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτό σήµερα ζητάει ο
κόσµος, ιδιαίτερα αυτός που έχει σχέση µε την παραγωγική διαδικασία.
Για παράδειγµα, επειδή ασχολούµαι ιδιαίτερα µε τον αγροτικό
χώρο, είµαστε πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι αναφερόµαστε διαρκώς στον ρόλο της πρωτογενούς παραγωγής στην οικονοµία της χώρας. Ωστόσο, δεν θα βρείτε µία λέξη που να έχει
σχέση µε τη γεωργική έρευνα στο νοµοσχέδιο. Πουθενά δεν εµφανίζεται. Ενώ µπορούσε να συµβάλει αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, δυστυχώς έχει υποστεί µία
σοβαρή καθίζηση και αδυνατεί να στηρίξει τη γεωργική παραγωγή.
Θα αναφερθώ εν ολίγοις. Το πρώτο βήµα στην υποβάθµισή
της ήταν η ένταξη του µοναδικού ερευνητικού ιδρύµατος, του
ΕΘΙΑΓΕ, στον Οργανισµό «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». Ξέρουµε ότι υπήρξαν µνηµονιακές πολιτικές επιταγές και ανταποκριθήκατε άµεσα.
Επίσης, τα τελευταία είκοσι χρόνια αρκετοί ερευνητικοί οργανισµοί, ιδιαίτερα στον χώρο της γεωργίας, όπως ο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» που σας προανέφερα, έχουν αποψιλωθεί και πολλά
ινστιτούτα έχουν κλείσει, καθώς δεν διαθέτουν ούτε έναν ερευνητή. Αυτό έγινε, για παράδειγµα, στα ινστιτούτα φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης και Βόλου.
Επειδή αυτήν την περίοδο γίνεται -αυτό λένε οι πληροφορίες
µας- αξιολόγηση του οργανισµού «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εµείς από αυτά που πληροφορούµαστε θεωρούµε ότι µάλλον κακές ηµέρες έρχονται.
Θέλω να σας ρωτήσω. Μήπως αυτή η αξιολόγηση έχει συνδεθεί και µε απολύσεις υπαλλήλων του ΕΘΙΑΓΕ, απολύσεις, οι
οποίες έχουν σχέση µε τις µνηµονιακές επιταγές και τις δεσµεύσεις µας; Είναι ερώτηµα που µένει για εµάς.
Επίσης, οι υποδοµές και ο εξοπλισµός των περισσότερων
ερευνητικών ινστιτούτων είναι υποτυπώδης ή πεπαλαιωµένος και
σε καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να στηρίξει τις ανάγκες για σύγχρονη έρευνα. Αντίθετα, έχει αρχίσει η εκποίηση. Το ξέρετε ότι
η Λυκόβρυση ετοιµάζεται µέσω ΤΑΙΠΕΔ να ιδιωτικοποιηθεί.
Επίσης, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό –όπως σας είπα και προηγούµενα- ότι στο σχέδιο νόµου δεν γίνεται αναφορά στη γεωργική έρευνα ούτε καν σ’ ένα εθνικό σχέδιο δράσης στον
γεωργικό χώρο, που, βεβαίως, προϋποθέτει ότι θα υπήρχε και
αναφορά στη γεωργική έρευνα.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι αγνοείτε εντελώς τον συγκεκριµένο
χώρο. Δεν σας απασχολούν τα ινστιτούτα, πως θα αποκτήσουν
υποδοµές και πως θα µπορέσουν να ανταποκριθούν και -στο
κάτω-κάτω αυτό που λέτε- να γίνουν ανταγωνιστικά για να µπορούν να προσελκύσουν ερευνητικά προγράµµατα. Φαίνεται ότι
µε µαθηµατική ακρίβεια η δηµόσια, η κρατική -θα έλεγα- έρευνα
θα συνεχίσει να υποβαθµίζεται και σε λίγο θα αδυνατεί στοιχει-
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ωδώς να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πρωτογενούς παραγωγής.
Βέβαια, στο σχέδιο νόµου γίνεται και αναφορά στη χρηµατοδότηση ιδιωτικών καινοτόµων επιχειρήσεων, χωρίς να γίνεται
λόγος για τα κριτήρια, µε τα οποία µία ιδιωτική επιχείρηση θα θεωρηθεί καινοτόµος. Φαίνεται, λοιπόν και εκεί ξεκάθαρα ότι στόχος σας είναι η άµεση υπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων στον
συγκεκριµένο χώρο.
Μέχρι τώρα βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή ιδιωτικών
επιχειρήσεων σε ερευνητικά προγράµµατα ήταν η συνεργασία
µε ερευνητικά ή ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που διαθέτουν ερευνητικές οµάδες. Με την τωρινή ρύθµιση δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο.
Αντίθετα, όλο και βάζετε στον κλάδο τη λογική της αναγκαστικότητας ως βασικό παίχτη λειτουργίας, που στην προκειµένη περίπτωση αντιλαµβάνεται κανείς την ανταγωνιστικότητα.
Απευθύνεται ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα, αφού ούτε καν δεσµεύεστε και για δηµόσιους πόρους στον χώρο της έρευνας.
Άρα, λοιπόν, ανοίγετε πραγµατικά τον συγκεκριµένο χώρο στα
ιδιωτικά συµφέροντα.
Εµείς έχουµε πολλά ερωτήµατα, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
Γιατί αγνοείτε, κύριε Υπουργέ, τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα; Μήπως θέλετε, αγνοώντας τα, να δείξετε ότι η απαξίωση
του έργου που επιτελούν µέχρι σήµερα είναι ο βασικός σας στόχος; Μήπως θέλετε µέσα από αυτήν τη συγκεκριµένη πολιτική
να µεταφέρετε ουσιαστικά όλο το ερευνητικό έργο σε συγκεκριµένα συµφέροντα; Τι γίνεται;
Σας είπα και προηγουµένως ότι πραγµατικά ο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο πέραν του ερευνητικού και εκπαιδευτικού. Γίνεται µια συζήτηση αυτήν την ώρα ότι έρχεται ένα
νοµοσχέδιο εν κρυπτώ. Κανείς µας δεν έχει πληροφορηθεί.
Τι ετοιµάζεστε να κάνετε σε ένα χώρο –ολοκληρώνω, όπως ξεκίνησα στην αρχή- τον οποίο όλοι θεωρούµε τον χώρο που µπορεί να συµβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας
και ιδιαίτερα της υπαίθρου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Μαρκόπουλος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση στη Βουλή είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα πάντα και νοµίζω ότι αναδεικνύει και τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες –µε τις αντιρρήσεις ή τις συµφωνίες που
έχουµε όλοι- αλλά αναδεικνύει και τις πρωτοβουλίες των Βουλευτών.
Ακούω από διάφορες πλευρές και βλέπω και δηµοσιεύµατα
και θέλω να κάνω και µία δηµόσια κριτική για την πληθώρα των
τροπολογιών. Υπάρχει –ξέρετε- και µια αντίστροφη ανάγνωση
της πληθώρας των τροπολογιών. Αυτή η ανάγνωση λέει, παραδείγµατος χάριν, ότι το νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Θα έλεγα ότι είναι ένα νοµοσχέδιο εξαιρετικά πρωτοπόρο, έρχεται να συµπληρώσει σχεδόν µια εικόνα ερήµου στην έρευνα στη
χώρα, η οποία βρίσκεται ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα
έπρεπε σε αυτήν την Αίθουσα αυτό να το αντιµετωπίζουµε και να
το παραδεχόµαστε κατάµατα.
Άρα, οι τροπολογίες στο αντικείµενο του σχεδίου νόµου δείχνουν το ενδιαφέρον των Βουλευτών. Υπό αυτήν την έννοια, εµπρόθεσµες, εκπρόθεσµες, προφανώς έχουν κινητοποιήσει την
Αίθουσα. Άρα, δεν µπορούµε να τις κατακρίνουµε. Αυτή είναι η
δουλειά των Βουλευτών. Δεν είµαστε εδώ µόνο για να επικυρώνουµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Είµαστε εδώ για να τις συµπληρώνουµε, να τις διορθώνουµε, να τις κουβεντιάζουµε, να
ενηµερωνόµαστε, να ενηµερώνουµε την Κυβέρνηση και µε τις
αντιρρήσεις µας, µε τις συµφωνίες µας να συµπληρώνουµε τις
νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Άρα, λοιπόν, η πληθώρα των τροπολογιών δεν είναι κατ’
ανάγκη αρνητική. Έχει και διαφορετική ανάγνωση.
Δεύτερον, νοµίζω ότι δίνεται ευκαιρία µετά από δύο ηµέρες συζήτησης αυτού του σχεδίου νόµου να συµπεράνω –και αναλαµβάνω την ευθύνη για αυτό που λέω- ότι όλοι στην Αίθουσα δεν
έχουµε καταλάβει τι συζητάµε, δηλαδή δεν έχουµε αντιληφθεί,
γιατί η έρευνα στη χώρα βρίσκεται ουραγός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν έχουµε επιστήµονες; Μα το νοµοσχέδιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν ανακαλύπτει επιστήµονες ούτε ιδρύει ιδρύµατα και ινστιτούτα
ούτε διορίζει ούτε αυξάνει ούτε µειώνει τον δηµόσιο τοµέα, πλαίσιο φτιάχνει. Επιστήµονες είχαµε, έχουµε, είµαστε υπερήφανοι για
αυτό που έχουµε παράγει σε αυτήν τη χώρα, είµαστε υπερήφανοι
γιατί το πνεύµα και η επιστήµη των Ελλήνων σε όλο τον κόσµο
αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται, αλλά σε αυτήν τη χώρα η παραγωγή της έρευνας, που είναι η κατ’ εξοχήν δουλειά των επιστηµόνων, φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Άρα, δεν φταίνε οι επιστήµονες.
Φταίει το πλαίσιο.
Θα περίµενα από όσους έχουν αντιρρήσεις να συµπληρώσουν
το πλαίσιο. Ακούω συναδέλφους να έχουν απορία γιατί αυτό το
πλαίσιο νόµου δεν εµφανίζει και δεν ενηµερώνει και δεν περιγράφει λεπτοµερειακά τι είναι η καινοτοµία. Μα στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από εµάς έχει αναλύσει, διευκρινίσει,
περιγράψει τι είναι η καινοτοµία και την έχει µάλιστα και χρηµατοδοτήσει.
Η δουλειά µας είναι να πάρουµε τα λεφτά, κύριοι. Και τα λεφτά
δεν µπορούµε να τα πάρουµε.
Τρίτον, το σχέδιο νόµου δεν ήρθε εδώ να διορίσει και άλλους
δηµοσίους υπαλλήλους για να κάνουν καλύτερη έρευνα. Πλαίσιο
ερευνητικό φτιάχνει. Αντιρρήσεις επί του πλαισίου µπορεί να
υπάρχουν αλλά το να ζητάµε εδώ υποδοµές, υπαλλήλους και
άλλα τινά, που τα είχαµε όλα αυτά τα χρόνια και δεν απέδωσαν,
είναι λάθος συζήτηση ή αυτοί που την κάνουν, επειδή «αγαπούν»
πάρα πολύ το δηµόσιο τοµέα σε αυτήν τη χώρα και παρά την
αποτυχία του µεταπολιτευτικού προτύπου, προφανώς δεν έχουν
αντιληφθεί ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και θεωρούν ότι πρέπει να
συνεχίσει το ίδιο. Είναι δικαίωµά τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.)
Εδώ όµως πρέπει να µιλάµε για το πλαίσιο. Λέω, λοιπόν, ότι το
πλαίσιο που µπαίνει είναι εξαιρετικά σοβαρό. Δίνει δυνατότητες
πραγµατικής διασύνδεσης και µε την παραγωγή και µε τον ιδιωτικό τοµέα. Σε µία χώρα που δεν έχει χρήµατα και δηµόσιες επενδύσεις ή ακόµα και όταν είχε δηµόσιες επενδύσεις δεν παρήγαν
έρευνα, τώρα που δεν έχει χρήµατα και δηµόσιες επενδύσεις πρέπει να διασυνδέσουµε –κάτι που το λένε όλες οι πλευρές αυτής
της Αίθουσας- τον ερευνητικό τοµέα µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Αν αυτό λέγεται εκποίηση, µε συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά µιλάµε σε διαφορετική γλώσσα σε αυτήν την Αίθουσα. Δεν είναι
κακό να το λέµε ότι µιλάµε σε διαφορετική γλώσσα, γιατί ο κόσµος της επιστήµης, ο οποίος µας παρακολουθεί και αυτοί που
ενδιαφέρονται ξέρουν και αντιλαµβάνονται ότι η έρευνα είναι επιτυχηµένη όταν περνά στον ιδιωτικό τοµέα, όταν περάσει στην
εφαρµογή. Η έρευνα για την έρευνα νοµίζω ότι δεν αποδίδει.
Τέταρτον, το σχέδιο νόµου δεν έρχεται να περιγράψει ιδιαιτερότητες για τις διάφορες µορφές έρευνας του τεχνικού τοµέα,
της πρωτογενούς παραγωγής, των ανθρωπιστικών επιστηµών ή
άλλων επιστηµών. Πλαίσιο φτιάχνουµε.
Από εκεί και πέρα το πλαίσιο αυτό, ας το πάρουν τα ινστιτούτα
και τα ιδρύµατα, ας το πάρουν τα Υπουργεία, ας το πάρουν όλοι
εκείνοι που ενδιαφέρονται για την έρευνα ή την προκρίνουν ή
την προτείνουν και να έρθουν εδώ ή να πάνε στην οποιαδήποτε
κυβέρνηση και να προτείνουν σχέδια για ένα πακτωλό χρηµάτων
τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία τα ξεχάσαµε ή
τα χάσαµε –ο καθένας διαλέγει όποια εκδοχή θέλει.
Δεν µπορούµε, όµως, να επενδύουµε στο αποτυχηµένο µοντέλο, να ζητάµε ακριβώς την επανάληψή του και να αρνούµαστε
το καινούργιο, όταν δεν έχουµε να συνεισφέρουµε κάτι καινούργιο σε αυτήν την πρόταση την οποία φέρνει το Υπουργείο.
Υπό αυτήν την έννοια και το σχέδιο νόµου και οι τροπολογίες
και οι νοµοτεχνικές αλλαγές οι οποίες έχουν προκύψει, είναι όλες
σε θετική κατεύθυνση. Ο κόσµος της επιστήµης το αντιλαµβάνεται αυτό. Εκείνοι που έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν εδώ
να παράγουν µία καινούργια ελληνική, πρωτότυπη και πραγµατική έρευνα αντιλαµβάνονται ότι πλέον αλλάζει το σχήµα και το
κλίµα και µπαίνουµε στις γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκείνους που πέτυχαν πρέπει να αντιγράψουµε και όχι να τους
παρακινούµε να αντιγράψουν εµάς που µέχρι τώρα δεν πετύχαµε, παρά το γεγονός ότι διαθέταµε και διαθέτουµε το επιστηµονικό προσωπικό που θέλουµε.
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Κλείνω στηρίζοντας τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου απόλυτα. Κλείνω στηρίζοντας όλες εκείνες τις τροπολογίες
που έχουν γίνει αποδεκτές, γιατί προφανώς βουλευτική τροπολογία που έγινε δεκτή, έχει να κάνει –το επαναλαµβάνω- µε δύο
πράγµατα. Με την ανησυχία και τις πιέσεις που δέχεται ο Βουλευτής για το έργο –και αυτό είναι το έργο µας- και την αποδοχή
της Κυβέρνησης για το ρόλο των Βουλευτών, εκτός εάν θέλουµε
να είµαστε επικυρωτικοί. Εγώ επικυρωτικός Βουλευτής δεν επιθυµώ να είµαι.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για δύο τροπολογίες µέσα
τις πολλές που έκανε δεκτές.
Η µία είναι η τροπολογία του 5%, που έλυσε ένα πρόβληµα χιλιάδων οικογενειών και παιδιών µε βαριές παθήσεις, που είχαν
µπει σε περιφερειακά πανεπιστήµια γιατί ήξεραν ότι θα γίνουν
µετεγγραφές. Κάπου το είχαµε ξεχάσει. Το διορθώσαµε. Είµαστε
στην καλή κατεύθυνση. Δίνουµε λύση και δείχνουµε την ανθρωπιά αυτής της Αίθουσας. Νοµίζω ότι αυτό αφορά όλη την Αίθουσα αλλά η πρωτοβουλία και η αποδοχή ανήκει στον Υπουργό.
Δεύτερον, να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τη συµπερίληψη
του Ινστιτούτου «Γεώργιος Παπανικολάου», που ονοµάστηκε έτσι
προς τιµήν του κορυφαίου νοµπελίστα γιατρού, που έχει σώσει
εκατοµµύρια µε το τεστ ΠΑΠ σε ολόκληρο τον κόσµο. Το ινστιτούτο βρίσκεται στην Κύµη, στη γενέτειρά του, που είναι και η
περιφέρειά µου. Ιδρύθηκε πριν από λίγα χρόνια και διαθέτει διοικητικό συµβούλιο και επιστηµονική επιτροπή.
Με την αποδοχή από τον Υπουργό του ινστιτούτου ως ενός
από αυτά που έχουν δυνητικά τη δυνατότητα µε τους ίδιους
όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις να χρηµατοδοτούν την έρευνα
και την πρόληψη και το σκοπό που έχει το ινστιτούτο νοµίζω ότι
τιµήσαµε έναν άνθρωπο που έχει τιµήσει την Ελλάδα στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα και δώσαµε την ευκαιρία σε µία πόλη
της περιφέρειας να αναπτύξει έρευνα, επιστηµοσύνη και να, αν
το θέλετε, µεταλαµπαδεύσει αυτό που παράγει η Ελλάδα.
Αν θέλουµε να ξαναχτίσουµε αυτήν τη χώρα χωρίς µίζερο διάλογο, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε δύο πράγµατα. Να βουτάµε βαθιά τη γλώσσα µας και το µυαλό µας στην ιστορία µας
και σε αυτούς που ανέδειξαν το ελληνικό φως και δεύτερον να
δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις για το µέλλον, για τους επιστήµονες αυτής της χώρας που έχουν πραγµατικές δυνατότητες
αλλά είχαν παλαιολιθικό, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό
πλαίσιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ήθελα να κάνω µία ολιγόλεπτη παρέµβαση.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρκόπουλο για την υπογράµµιση της εκ µέρους µου αποδοχής αυτών των δύο παρεµβάσεων.
Ανέφερα άλλωστε και χθες και σήµερα το 5%, τη δική του πρωτοβουλία,.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποία ζήτησα να µιλήσω, κυρία
Πρόεδρε, σχετίζεται µε µία τοποθέτηση από την πλευρά των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά σε µία νοµοθετική παρέµβαση που έχουµε κάνει για την περίπτωση της αναγνώρισης
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όταν το εκπαιδευτικό ίδρυµα, που
παρέχει τίτλους που οδηγούν σ’ αυτά τα δικαιώµατα, έχει πιστοποιηθεί από σηµαντικό οργανισµό πιστοποίησης της αλλοδαπής.
Θέλω λιγάκι να το προσγειώσω, να το φέρω στην πρακτική και
την πραγµατική του διάσταση. Ποιο θέµα θέλουµε να λύσουµε
µε αυτήν τη νοµοθετική παρέµβαση; Στις 4 Μαΐου, ο τότε Υπουργός Παιδείας, στο σχέδιο νόµου για τις λαϊκές αγορές -που αφορούσε το γάλα κ.λπ., ένα πολύ µεγάλο σχέδιο νόµου- έφερε µία
τροπολογία µε δεκαέξι άρθρα, ολόκληρο νοµοσχέδιο. Σ’ αυτό το
σχέδιο νόµου, ήταν η διάταξη για τις µετεγγραφές στα πανεπιστήµια.
Εκεί ένα άρθρο από τα δεκαέξι αναγνώριζε επαγγελµατικά δικαιώµατα στους πτυχιούχους εκπαιδευτικών µονάδων στην Ελλάδα. Όταν όµως έχουν τη λεγόµενη πιστοποίηση, το validation,
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από ίδρυµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οµοταγές προς τα ελληνικά, η σχέση που τελούν µε τα ιδρύµατα αυτά είναι σχέση franchising, ναι.
Μ’ αυτές τις δύο προϋποθέσεις, ο νοµοθέτης είπε –γιατί η
Βουλή το ψήφισε αυτό, µε ονοµαστική ψηφοφορία µάλιστα και
µε µεγάλη πλειοψηφία- στις 4 Μαΐου, ότι στην Ελλάδα, όσοι
έχουν αυτές τις δύο προϋποθέσεις παράγουν πτυχία που οδηγούν σε επαγγελµατικά δικαιώµατα. Δεν παράγουν πτυχία ισότιµα µε των ελληνικών πανεπιστηµίων, για να έχουµε πρόβληµα
µε το άρθρο 16.
Η Βουλή, λοιπόν, έκανε αυτήν τη ρύθµιση στις 4 Μαΐου. Τι
άφησε απέξω; Άφησε απέξω τους αποφοίτους του «DEERE».
Μου είναι γνωστό το ίδρυµα αυτό και τα προβλήµατα που έχουν
οι πτυχιούχοι του, µου είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Μου είναι
γνωστό, κυρία Πρόεδρε, ότι από εκεί βγαίνουν πτυχιούχοι µε
πάρα πολλά εφόδια, τους οποίους όχι ο δηµόσιος τοµέας –διότι
ο δηµόσιος τοµέας δεν αναγνώριζε και δεν αναγνωρίζει την ισοτιµία του πτυχίου τους- αλλά ο ιδιωτικός τοµέας τους απορροφούσε. Μία γενιά, τρεις, πέντε ή δέκα γενιές αξιόµαχων και
αξιόλογων επιστηµόνων ήταν παρακατιανοί.
Εφόσον, λοιπόν, η Βουλή έκανε στις 4 Μαΐου εκείνη τη ρύθµιση, πώς δεν υπολογίζεις ότι έχεις ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα, µία
εκπαιδευτική µονάδα η οποία δεν έχει µεν αντίστοιχες σχέσεις
µε ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο αλλά είναι πιστοποιηµένο από τον
πιο αξιόπιστο οργανισµό πιστοποίησης των Ηνωµένων Πολιτειών; Είναι ο οργανισµός πιστοποίησης που συγκροτούν τα κορυφαία αµερικάνικα πανεπιστήµια, µεταξύ των οποίων και το
«HARVARD».
Όταν προσαρµοζόµενος µε κοινοτική οδηγία του 2006 –γιατί
αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Βουλής, όπως αυτή της 4 Μαΐου- και έχεις
αυτό το δεδοµένο, πώς παράγεις ανισότητα για τους πτυχιούχους του καλύτερου ιδρύµατος, κατά µία αξιολόγηση κοινής λογικής;
Δεν έχω κάνει αξιολόγηση των µη δηµόσιων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων που ανήκουν στη µεταλυκειακή εκπαίδευση, δεν εννοούµε ιδρύµατα του άρθρου 16. Αυτές τις παρεξηγήσεις να τις
ξεχνάµε, γιατί ο τρέχων λόγος στα κοινωνικά µείντια εκεί το πάει,
ότι εµείς πάµε να κάνουµε ισοτιµία παραβιάζοντας το άρθρο 16.
Ουδέν ψευδέστερον αυτού και παρέχω αυτήν τη διευκρίνιση
τώρα. Λες απλώς ότι δεν µπορεί λόγω της κοινοτικής οδηγίας να
οδηγείσαι σε αυτήν την ρύθµιση στις 4 Μαΐου, η οποία αφορά
µια σειρά από εκπαιδευτικές µονάδες στην Ελλάδα και να αφήνεις απέξω το πιο σοβαρό ίδρυµα κατά µία αξιολόγηση, επαναλαµβάνω, κοινής λογικής.
Εγώ δεν είµαι Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας.
Είµαι ένας Έλληνας πολιτικός, που έχει υπ’ όψιν του που ζει. Δεν
µπορείς, λοιπόν, να παράγεις τέτοια αδικία. Αυτήν την αδικία θεραπεύουµε και όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη έχει τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τοποθετηθώ αρχικά επί του
άρθρου 1 της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2030
και ειδικό αριθµό 286, µε τον τίτλο: «Ρύθµιση θεµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση».
Η παράγραφος 3, αφορά τη λειτουργία τµηµάτων για τη διδασκαλία µαθηµάτων που εξετάζονται ως ειδικά στις πανελλήνιες
εξετάσεις για εισαγωγή σε συγκεκριµένα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα. Αναφέρεται µόνο στα ειδικά µαθήµατα, το Ελεύθερο
Σχέδιο, Γραµµικό Σχέδιο, Ιταλικά και Ισπανικά, ενώ θυµίζουµε ότι
υπάρχουν και τα Γαλλικά, τα Γερµανικά και η Μουσική. Για όλα
αυτά τα µαθήµατα δεν προβλέπεται η διδασκαλία τους στο νέο
λύκειο.
Αυτή η τροπολογία έχει ένα πρόσφατο ιστορικό, το οποίο εν
συντοµία θα αναλύσω. Τα µαθήµατα του Ελεύθερου και Γραµµικού Σχεδίου µε το ν. 4186, πριν την έναρξη της ισχύος του νέου
λυκείου, διδάσκονταν στη ζώνη των επιλεγόµενων µαθηµάτων
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στη Β’ λυκείου. Στην Γ’ λυκείου διδασκόταν ως επιλογή το µάθηµα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου ως συνέχεια του Γραµµικού
Σχεδίου. Με το νέο λύκειο καταργήθηκαν οι επιλογές στη Β’ και
στη Γ’ τάξη και µ’ αυτόν τον τρόπο βγήκαν εκτός ωρολογίου προγράµµατος όλα τα µαθήµατα του Σχεδίου.
Επαναλαµβάνω ότι είναι προαπαιτούµενη η εξέτασή τους σε
πανελλαδικό επίπεδο για πάνω από δέκα σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και σε επίπεδο σχολής για τις τρεις σχολές καλών τεχνών.
Ο ν. 4186, γι’ αυτά τα µαθήµατα προέβλεπε τµήµατα ενίσχυσης, εκτός πρωινής λειτουργίας του σχολείου και σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, προέβλεπε
πρακτικά κάτι σαν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε µαθήµατα που
δεν διδάσκονται στο κανονικό πρόγραµµα, η τύχη της οποίας
είναι γνωστή, καθώς δεν γίνεται λόγω έλλειψης κονδυλίων. Στην
πράξη, το Υπουργείο οδηγούσε στην πλήρη έξωση των µαθηµάτων. Συνεπακόλουθα θα οδηγούσε τους µαθητές στα φροντιστήρια και το οικονοµικό βάρος για άλλη µία φορά στις πλάτες των
οικογενειών τους.
Το καλοκαίρι, ο κύριος Υπουργός δεσµεύτηκε στην Ένωση Εικαστικών Εκπαιδευτικών ότι φέτος που λειτουργεί για πρώτη
χρονιά η Β’ τάξη του νέου λυκείου, θα διατηρούσε τα µαθήµατα
σχεδίου σ’ αυτήν την τάξη. Ωστόσο, δεν υλοποίησε αυτήν τη δέσµευσή του, ενώ στην επίκαιρη ερώτησή µου που συζητήθηκε
πρόσφατα, ζήτησα αν υπάρχει σχετική βούληση να θεραπευθεί
το θέµα, να φέρει άµεσα το Υπουργείο τροπολογία.
Σήµερα, µε την τροπολογία που φέρνετε, λέτε ότι τα τµήµατα
για τα ειδικά µαθήµατα δύνανται να λειτουργούν εντός της πρωινής λειτουργίας και σε επίπεδο σχολικής µονάδας ως επιπλέον
ώρες στο υπάρχον ωρολόγιο πρόγραµµα και µόνο στην Γ’ λυκείου. Αυτό, βέβαια, θα ισχύσει από του χρόνου που θα αρχίσει
να εφαρµόζεται το νέο λύκειο στην Γ’ τάξη.
Θα ήθελα να πω κάτι παρενθετικά.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχει µεγάλη σηµασία για την ίδια την
ύπαρξη αυτών των µαθηµάτων να διατηρηθούν φέτος στη Β’ λυκείου. Αν περάσει ένας χρόνος χωρίς να υπάρχουν στο λύκειο,
θα δηµιουργηθεί στην ουσία µία de facto κατάσταση έξωσης.
Επιστρέφω, λοιπόν, στη φράση της τροπολογίας «δύνανται να
λειτουργούν» και λέω ότι αυτό το θεωρώ ύποπτο και εκ του πονηρού. Δηλαδή, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός µε απόφασή του
να καθορίσει τις λεπτοµέρειες. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να θέσει
ελάχιστο όριο µαθητών που θα ζητούν το µάθηµα, ώστε να δηµιουργηθούν τµήµατα ειδικών µαθηµάτων. Δηλαδή, µαθήµατα θα
γίνονται, αν υπάρχει ζήτηση από µαθητές και προσφορά από καθηγητές.
Δηµιουργείται, εποµένως, ένα χρηµατιστήριο διδακτικών αντικειµένων και όποιο µάθηµα δεν υπαγορεύουν οι νόµοι της προσφοράς και της ζήτησης, θα απαξιώνεται, όπως τα εµπορεύµατα
στην οικονοµία. Δηλαδή, έξω οι τέχνες και κάθε τι που δεν πουλάει! Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο µε την κατεύθυνση που δίνετε
στην έρευνα µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Θα αναγκάζονται οι διευθυντές να µη δηµιουργούν τµήµατα, αν
δεν υπάρχουν διαθέσιµοι καθηγητές. Άλλωστε, αυτό ακριβώς περιέγραψε και ο πρώην Υφυπουργός απαντώντας στην επίκαιρη
ερώτησή µου. Είπε ουσιαστικά ότι η πολιτική σας πάνω στα ωρολόγια προγράµµατα, θα υπαγορεύεται από τη ζήτηση που θα έχει
το κάθε µάθηµα και ότι ανάλογα µε τη ζήτηση θα προσλαµβάνονται και οι καθηγητές. Αυτή είναι µια καθαρά νεοφιλελεύθερη πολιτική που διαπερνά, βεβαίως και ολόκληρο το νοµοσχέδιο.
Τόνισα και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι µε τους
χειρισµούς αυτούς έχετε φέρει µεγάλη αναστάτωση στους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων, τις οικογένειές τους και
έχετε στρέψει εναντίον σας τον κλάδο των εικαστικών εκπαιδευτικών και όχι µόνο.
Καταθέτω στα Πρακτικά του ελληνικού Κοινοβουλίου το κοινό
διάβηµα που συνυπογράφουν οι τρεις σχολές καλών τεχνών, το
Εικαστικό Επιµελητήριο, η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών
Μαθηµάτων και η ΟΛΜΕ. Για το εν λόγω ζήτηµα, ανακοινώσεις
έχουν εκδώσει και οι ενώσεις άλλων κλάδων που µέλη τους είναι
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν σχέδιο, όπως η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Θα καταθέσω στα Πρακτικά το ανά-
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λογο αίτηµα που έχει καταθέσει και αυτή η ένωση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευσταθία ΓεωργοπούλουΣαλτάρη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Σας καλώ, λοιπόν, η διδασκαλία των µαθηµάτων και στη Β’
αλλά και στην Γ’ λυκείου, να κατοχυρώνεται από τη διάταξη του
νόµου και να µην είναι στη διακριτική ευχέρεια τού τι θα αποφασίσει ο εκάστοτε Υπουργός.
Επίσης, φοβόµαστε βάσιµα ότι η παραποµπή στην επόµενη
σχολική χρονιά µπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική και να οδηγήσει σε εµπαιγµό. Ήδη σηµαντικά µαθήµατα τέχνης, όπως η
Ιστορία της Τέχνης, έχουν υπονοµευθεί στην πράξη και τώρα καταργούνται τελείως.
Δεν µπορώ να µην αναφερθώ στην τραγική κατάσταση που
υπάρχει στα σχολεία µε τις χιλιάδες χαµένες ώρες διδασκαλίας
λόγω έλλειψης καθηγητών. Κάθε εβδοµάδα είχαµε δηλώσεις από
τον κύριο Υπουργό ότι τα κενά θα καλυφθούν εγκαίρως. Φαίνεται
ότι, τελικά, στη χώρα µας είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν κενά στα σχολεία.
Οι δηλώσεις και οι δεσµεύσεις από µια θεσµική θέση, όπως
είναι αυτή που υπηρετείτε, δηλαδή του Υπουργού, έχουν βαρύνουσα σηµασία. Δεν µπορείτε να λέτε και να προσπερνάτε τα
προβλήµατα για να τα αποφύγετε και µόνο για επικοινωνιακούς
σκοπούς.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι έχετε πει για διαγωνισµό ΑΣΕΠ και
για µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών και έχει αρχίσει ήδη η
προετοιµασία. Βλέπουµε διαφηµίσεις από ανάλογα φροντιστήρια, ενώ έχουν ξεκινήσει βέβαια την προετοιµασία τους και οι
υποψήφιοι. Να δούµε, τελικά, αν θα «αδειάσετε» και αυτούς που
έχουν µπει σ’ αυτήν τη διαδικασία της προετοιµασίας.
Επί τη ευκαιρία, όσον αφορά την προτροπή σας για εθελοντική
εργασία των αδιόριστων εκπαιδευτικών, για να καλύψουν την ανικανότητα σύσσωµης της πολιτικής ηγεσίας, µε το «κόκκαλο» των
µορίων που τους πετάτε γνωρίζετε ότι θα µείνει στην ιστορία της
εκπαίδευσης –και όχι µόνο- ως η πιο µελανή σελίδα.
Μ’ αυτές τις φαεινές ιδέες, δίνετε την εικόνα ενός κράτους µόνιµης έκτακτης ανάγκης, όπου εργαζόµενοι καλούνται να δουλέψουν ή ήδη δουλεύουν τσάµπα, όπως άλλωστε κάνουν εδώ και
καιρό οι συµβασιούχοι σχολικές καθαρίστριες. Ακόµα περιµένουµε την κοινή υπουργική απόφαση, µετά την ψήφιση του άρθρου, που θα έλυνε προσωρινά αυτήν την εκκρεµότητα. Αυτές
και οι οικογένειές τους θα καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες
αναδροµικά;
Έτσι, από τη µια µεριά έχουµε διευκολύνσεις, όπως είδαµε και
στην περίπτωση της τροπολογίας για την ΕΡΤ και το κουκούλωµα της όλης παρεκτροπής και δυστοκίας όσων µοχθούν και
υπηρετούν την εκπαίδευση και τα σχολεία των παιδιών µας.
Εξάλλου, µε πολύ µεγάλη ευκολία µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθµόν 2034/290 τροπολογίας, ουσιαστικά παραδίνετε την τριτοβάθµια εκπαίδευση στα κολλέγια, σε οργανισµούς συµφερόντων στο
χρηµατιστήριο της εκπαίδευσης µη ελεγχόµενους από την ελληνική κοινωνία. Το Υπουργείο, αρκείται στο ρόλο της νοµιµοποίησης αυτών των οργανισµών. Το τελικό αποτέλεσµα της
τροπολογίας, εάν αυτή εφαρµοστεί, θα είναι ουσιαστικά η δηµιουργία πελατείας για τα ιδιωτικά κολλέγια που λειτουργούν στη
χώρα µας και δεν συνιστούν επ’ ουδενί ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και η περαιτέρω συρρίκνωση δηµόσιων ιδρυµάτων.
Δεν έχετε αποµακρυνθεί µόνο από το τι ζητάει σήµερα η κοινωνία για την παιδεία αλλά είστε ευθέως απέναντί της και πραγµατικά µόνο η προσφυγή στις κάλπες µπορεί πλέον να
αποκαταστήσει την πολιτική και κοινωνική οµαλότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζή Οσµάν Αχµέτ.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω για την τροπολογία που αναφέρεται στη ρύθµιση
θεµάτων των µειονοτικών σχολείων της Θράκης. Δεν µπορώ να
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συµφωνήσω µε το κείµενο και δεν µπορώ να το δεχτώ. Είναι µια
µαύρη σελίδα στην ιστορία της µειονοτικής εκπαίδευσης. Το
βάρος που φέρετε στην πλάτη σας είναι πολύ µεγάλο. Αυτό το
βάρος επιλέξατε να το σηκώσετε µόνος σας, χωρίς να πάρετε
καν τη γνώµη µας και χωρίς να ζητήσετε απόψεις και προτάσεις
από τους φορείς της µειονότητας, τους συλλόγους και τους αιρετούς εκπροσώπους.
Κατ’ αρχάς διαφωνώ µε τη διαδικασία. Την εισηγήθηκε στην
τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής για το παρόν σχέδιο νόµου
ο γενικός γραµµατέας, κατατέθηκε µόλις πριν δύο ηµέρες, δεν
υπήρξε ουσιαστική διαβούλευση, δεν υπήρξε πρόσκληση φορέων να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις. Το κείµενο της τροπολογίας είναι µεγαλύτερο από το σχέδιο νόµου. Από το 2007
που εκλέγοµαι στη Βουλή, πρώτη φορά βλέπω να συµβαίνουν
αυτά τα πράγµατα. Γιατί ένα τόσο σηµαντικό κείµενο έρχεται µε
αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εκπρόσωπος της , δεν
µπορώ να είµαι άνετος και ήρεµος µε αυτήν την τροπολογία. Είχαµε τόσα χρόνια ένα πολύ κακό µόρφωµα, την ΕΠΑΘ. Τώρα,
δηµιουργείτε υποκατάστατα της ΕΠΑΘ στην Αλεξανδρούπολη.
Μα, είναι σοβαρή πολιτική αυτή;
Για εσάς η κατάρτιση των δασκάλων τελειώνει µε ένα διδασκαλείο, στο οποίο όσοι φοιτούν θα λάβουν ιδιαίτερες γλωσσικές
δεξιότητες. Είναι δυνατόν; Οι δάσκαλοι στα δηµόσια σχολεία
λαµβάνουν ολοκληρωµένη κατάρτιση ή παρακολουθούν ένα
πρόγραµµα σε κάποιο διδασκαλείο αµφιβόλου ποιότητας για να
λάβουν ιδιαίτερες γλωσσικές δεξιότητες; Παλιά, ο δάσκαλος του
Τουρκόγλωσσου προγράµµατος, προερχόταν από την ΕΠΑΘ, µε
λιγότερα έτη σπουδών απ’ ό,τι οι πανεπιστηµιακές σχολές. Τώρα,
θα προέρχεται από παιδαγωγικά τµήµατα και διδασκαλείο µε περισσότερα έτη σπουδών.
Κύριε Υπουργέ, στη χθεσινή τοποθέτησή σας αναφέρατε ότι
η πρότασή µου για την ίδρυση τοµέα µειονοτικής εκπαίδευσης
είναι αντισυνταγµατική. Δεν είναι αντισυνταγµατική, κύριε
Υπουργέ. Είναι µέτρο θετικής διάκρισης για τα µέλη της µειονότητας κατ’ εφαρµογή και των διατάξεων της Συνθήκης της Λοζάνης και του µορφωτικού πρωτοκόλλου του 1968.
Οι δάσκαλοι είναι το άλφα και το ωµέγα στα µειονοτικά σχολεία. Από την ηµέρα κατάργησης της ΕΠΑΘ, δεν σταµάτησα να
έρχοµαι στο Υπουργείο για να ιδρυθεί επίσηµα ο τοµέας µειονοτικής εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κάναµε πολλές φορές σύσκεψη γι’ αυτό το θέµα, ήρθε και
ο καθηγητής ο κ. Τσιάκαλος, ήρθε και η πρόεδρος η κ. Τρέσσου.
Από το 2011, έχω απευθυνθεί µέσω επιστολών σε όλους τους
Υπουργούς Παιδείας για το ζήτηµα του τοµέα, στην Υπουργό κ.
Διαµαντοπούλου µε δύο επιστολές, την τότε Υφυπουργό την κ.
Χριστοφιλοπούλου µε µία επιστολή, στον Υπουργό τον κ. Αρβανιτόπουλο µε δύο επιστολές και σε εσάς, κύριε Υπουργέ, µε δύο
επιστολές.
Στη Βουλή πήρα το λόγο έξι φορές γι’ αυτό το θέµα σε τρεις
επιτροπές και τρεις φορές στην Ολοµέλεια. Κατέθεσα και ερώτηση, χρησιµοποίησα όλα τα µέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Γνωρίζετε ότι έδωσα αγώνα για να ιδρυθεί ο τοµέας, γιατί πιστεύω ότι οι δάσκαλοι που θα διδάξουν στα µειονοτικά σχολεία
πρέπει να είναι οι καλύτεροι και γιατί πιστεύω ότι η εκπαίδευση
των δασκάλων επηρεάζει τη µειονοτική εκπαίδευση στο σύνολό
της.
Στη χθεσινή σας τοποθέτηση είπατε ότι µιλήσατε µε φορείς.
Εγώ γνωρίζω µε ποιους µιλήσατε. Τον περασµένο Αύγουστο στη
συζήτηση για την τροπολογία για τους ιεροδιδασκάλους είδαµε
µε ποιους συζητάτε. Είχατε καλέσει το Σύλλογο Εκπαιδευτικών
Μουσουλµανικής Θρησκείας Θράκης. Όταν µιλάτε µε τέτοιους
ανθρώπους είστε καταδικασµένοι να κάνετε τέτοιου είδους λάθη.
Εάν δεν κάνετε διαβουλεύσεις, συσκέψεις µε αιρετούς εκπροσώπους της µειονότητας, εάν δεν ρωτάτε τις απόψεις τους, δεν
θα είστε σε θέση να δείτε την πραγµατική αλήθεια και θα συνεχίζετε να κάνετε λάθη.
Στη Θράκη, η µειονοτική εκπαίδευση είναι ένας από τους δύο
βασικούς πυλώνες της εκπαίδευσης. Δεν µπορείτε να την καταδικάζετε σε αφανισµό. Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα. Και µάλιστα,
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υπάρχουν συµβάσεις που σας το απαγορεύουν. Καθιερώνετε
σχολικούς συµβούλους χωρίς να αναφέρετε κριτήρια, χωρίς να
υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατικές διαδικασίες. Ποια είναι τα
κριτήρια για την επιλογή του σχολικού συµβούλου;
Απαγορεύετε στους δασκάλους της µειονότητας που αποφοίτησαν από τα παιδαγωγικά τµήµατα της χώρας µας, να διδάσκουν στο ελληνόγλωσσο κοµµάτι στο σχολείο. Είναι µία
πρακτική που έτυχε µεγάλης ανταπόκρισης και επιτυχίας µε θετικά αποτελέσµατα, επειδή ο δάσκαλος και ο µαθητής έχουν την
ίδια µητρική γλώσσα. Και αυτό το απαγορεύετε.
Φθάνω στα θέµατα διορισµού και προσλήψεων. Διαβάζουµε
στην αιτιολογική έκθεση ότι στόχος είναι η αξιοκρατική και διαφανής επιλογή, µέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να ισχύει η επετηρίδα σε ποσοστό 40%. Δίνεται δικαίωµα
συµµετοχής σε εξετάσεις των αποφοίτων ΕΠΑΘ, ανεξάρτητα αν
έχουν εξοµοιωθεί και δεν αναφέρετε πουθενά τους αποφοίτους
τµηµάτων της αλλοδαπής που αναγνωρίσθηκαν τα πτυχία τους
µέσω του ΔΟΑΤΑΠ. Γιατί τους βγάζετε απέξω; Εσείς σε µία τροπολογία παίρνετε από τα δηµοτικά µέχρι τα πανεπιστήµια, τα κάνετε όλα άνω-κάτω και αφήνετε πάλι τα νηπιαγωγεία απέξω. Γιατί
δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία που κατέθεσα για την ίδρυση
δίγλωσσων µειονοτικών νηπιαγωγείων, κατά το πρότυπο των µειονοτικών δηµοτικών σχολείων;
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κόσµος που
µε τίµησε µε την ψήφο του, που µε εµπιστεύθηκε να τον εκπροσωπήσω, µου έδωσε εντολή για να λύνω προβλήµατα, να διορθώσω λάθη, να αποκαταστήσω αδικίες, να υπερασπιστώ τα
συµφέροντά του. Δεν µπορώ να συµµετέχω σε αυτό που πάτε να
κάνετε για την υποβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης. Δεν
είναι ηθικό, δεν είναι τίµιο και δεν αξίζει στη µειονότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Συγγνώµη που κάνω δεύτερη παρέµβαση αλλά δεν θα
κάνω οµιλία.
Απλώς είµαι πάρα πολύ ευαισθητοποιηµένος στα θέµατα που
θέτει ο κ. Χατζή Οσµάν. Πάρα πολύ. Χθες, στη µόνη οµιλία µου
όλο αυτό το τριήµερο, ασχολήθηκα πάρα πολύ µε το θέµα της
τροπολογίας για την µειονοτική εκπαίδευση και ειδικά µε τον συνάδελφο. Για τον ίδιο λόγο, παίρνω τον λόγο και σήµερα. Για να
ασχοληθώ µε αυτά που λέει.
Σας τιµώ και το ξέρετε. Και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο είµαστε σύντροφοι. Έτσι το καταλαβαίνω. Αλλά, δεν µπορώ
να σας ακούω να λέτε ότι αυτήν την τροπολογία δεν την έχουµε
συζητήσει και ότι είµαι αυθαίρετος. Ότι τα φέρνω τελευταία
στιγµή, ότι σας αιφνιδιάζω, ότι δεν έκανα διάλογο, ότι δεν υπάρχει διαβούλευση αλλά αυθαιρέτως, στηριζόµενος σε µία πλειοψηφία που εικάζω πως θα υπάρξει, φέρνω κάτι για να σας το
επιβάλω. Δεν λέτε την αλήθεια. Έχετε κινητοποιηθεί –και το είπα
εχθές- όσο κανένας.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Λέω ψέµατα Υπουργέ µου; Συζητήσατε µαζί µας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Με ποιον συζητήσατε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εσείς δεν είστε Βουλευτής; Δεν συζητήσαµε;
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Όχι, δεν συζητήσαµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µάρτυς µου η αλήθεια. Τέσσερα-πέντε εκ
των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν ζυµωθεί από τον συνάδελφό µου, έχουν συζητήσει µαζί του…
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ψέµατα! Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, µη διακόπτετε, θα σας δώσω τον λόγο να
απαντήσετε αλλά αφήστε τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµά-
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των): Σας παρακαλώ! Να κρατηθείτε στο επίπεδο της Εθνικής
Αντιπροσωπείας.
Εγώ λέω αλήθειες, δεν λέω ψέµατα, κύριε συνάδελφε. Θέλετε
να σας πω ονόµατα;
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ναι, θέλω να µου πείτε ονόµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Με τον κ. Κουκουλόπουλο δεν µιλήσατε; Και αναφέροµαι
σε έναν.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Στον κ. Κουκουλόπουλο πήγα και
έδωσα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, θα σας δώσω τον λόγο να δευτερολογήσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι το θέµα είναι ευαίσθητο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Και µε παριστάµενους συναδέλφους έχετε µιλήσει. Και µάλιστα, εδώ και καιρό. Και γιατί εδώ και καιρό, αγαπητέ συνάδελφε;
Γιατί πολύ σωστά κατά τις απόψεις σας, κινητοποιείστε σε µία νοµοθετική παρέµβαση που την γνωρίζετε. Αφού κινητοποιείστε σε
µία νοµοθετική παρέµβαση που την γνωρίζετε, πώς αιφνιδιάζεστε;
Ή δεν την γνωρίζατε, άρα δεν κινητοποιηθήκατε -που κινητοποιηθήκατε, γιατί την γνωρίζατε και άρα δεν αιφνιδιαστήκατε- ή δεν
είχατε ιδέα –που σας διαψεύδει η πραγµατικότητα- και άρα αιφνιδιαστήκατε. Το δεύτερο το πετάµε έξω. Δεν έχετε αιφνιδιαστεί.
Δεύτερον, έχετε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις -και µάλιστα
σε µία που ήµουν και παρών- στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας. Δεν ήταν συζήτηση µισής ώρας, ήταν πολύωρη και
σας δόθηκαν και οι διευκρινήσεις και για θέµατα που δεν γνωρίζατε.
Τρίτον, παραδέχθηκα -και το υπογραµµίζω και το επαναλαµβάνω και σας τιµά αυτό- ότι µάχεστε υπέρ των απόψεών σας. Για
έναν Βουλευτή, αυτό παίζει ρόλο και για τη δική του αξιοπρέπεια
και την τιµή και για την οµάδα των ανθρώπων που τον ψηφίζουν
και έτσι είναι στο Κοινοβούλιο. Σας τιµά αυτό. Είστε αντίθετος,
το ξέρουµε. Από το καλοκαίρι εκφράζετε αντίθεση.
Στη δε συζήτηση για το τι µπορεί να καταστήσει την ΕΠΑΘ,
θέλω εδώ να προσθέσω ένα στοιχείο. Το είπα στην οµιλία µου,
κυρία Πρόεδρε. Ήρθε ο συνάδελφος µε µία καθηγήτρια από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελληνίδα. Νοµίζω
ήταν χριστιανή, όχι µουσουλµάνα, έτσι δεν είναι;
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Η κ. Τρέσσου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μάλιστα. Σας είπα και εκεί αυτά που και εδώ είπα, ότι παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγµατος, το να κάνεις τµήµα για
µία ειδική κατηγορία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Δεν θέλω
να το διακωµωδήσω. Πείτε, σκεφθείτε µε το µυαλό σας, έστω οι
δικοί σας να σκεφθούν ότι µε βάση το θρήσκευµα κάνω ειδικό
τµήµα στο οποίο µόνο αυτοί µπορούν να δώσουν εισαγωγικές.
Δεν γίνεται αυτό, κύριε συνάδελφε. Αντιφάσκει µε το άρθρο 16,
µε το άρθρο 4, µε το άρθρο 5 του Συντάγµατος -τι να κάνουµε
τώρα;- και µε όλη τη Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Πώς θα το κάνω αυτό; Δεν χρειάζεται να είναι καθηγητής του Δικαίου κάποιος. Πτυχίο Νοµικής αρκεί να έχει και το καταλαβαίνει
αυτό.
Άρα και προκοινοβουλευτική ζύµωση και συζήτηση έγινε και
στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, δηλαδή µετά την
κατάθεση του σχεδίου νόµου, και έγκαιρα ήρθε η τροπολογία και
δεν ήρθε την τελευταία στιγµή, όπως οι πιο πολλές εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφού σας τιµώ, λέγοντας ότι εσείς έχετε τις
απόψεις σας δώσατε πραγµατική µάχη και εσείς να µη λέτε ότι
το φέραµε τελευταία στιγµή και δεν έγινε συζήτηση.
Η αλήθεια είναι µία, κύριε συνάδελφε, οτιδήποτε και αν είναι
ο καθένας µας.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
και εσάς τον λόγο για δύο-τρία λεπτά προκειµένου να απαντήσετε, γιατί καταλαβαίνω την ευαισθησία του θέµατος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Άλλη µία φορά σόου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς τι θέλετε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύρια Φωτίου, τώρα; Γιατί εκφράζεστε έτσι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν εννοώ τον Βουλευτή, εννοώ τον
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν ζητάει,
δηλαδή, ένας δικός σας Βουλευτής και του δίνουµε τον λόγο;
Προφανώς, δεν είναι σωστή έκφραση αυτή, το «σόου».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν λέτε την αλήθεια. Εδώ είναι ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, εδώ είναι οι συνάδελφοι, ο
κ. Κουτσούκος. Ας µας πουν ότι συζητήσαµε αυτό το θέµα. Εγώ
πήγα στον κ. Κουκουλόπουλο. Το ξέρετε και εσείς ότι τον Αύγουστο είχαµε έρθει µε την κ. Τρέσσου και κάναµε σύσκεψη και µε
τη διευθύντριά µου και ζητήσαµε να λυθεί αυτό το πρόβληµα. Η
κ. Τρέσσου ζήτησε να λυθεί αυτό το πρόβληµα, γιατί σπουδάζουν πενήντα τέσσερα παιδιά. Ο τοµέας είναι ανεπίσηµος. Είναι
σκάνδαλο για τη χώρα µας, να σπουδάζουν σε ένα τµήµα στο
πανεπιστήµιο τα παιδιά και να είναι ο τοµέας ανεπίσηµος.
Μετά τη σύσκεψη που είχαµε µε την κ. Τρέσσου βγάλαν µία
απόφαση και µας έστειλε αυτήν την απόφαση και πήγα στον κ.
Κουκουλόπουλο και ζήτησα τη βοήθειά του για να λυθεί αυτό το
πρόβληµα. Γι’ αυτό πήγα, γι’ αυτό ήταν η επίσκεψή µου στον κ.
Κουκουλόπουλο.
Να µας πουν εδώ -έφυγε ο κ. Ρήγας- πότε έγινε αυτή η σύσκεψη για τον τοµέα. Είπα στην οµιλία µου ότι το ζήτησα πολλές
φορές µε επιστολές προς τους Υπουργούς και προς εσάς, κύριε
Υπουργέ, και προς τον κ. Αρβανιτόπουλο. Ήρθε και ο κ. Τσιάκαλος. Προσπαθώ να λυθεί αυτό το πρόβληµα.
Μετά έµαθα ότι την περασµένη εβδοµάδα ήρθε στην επιτροπή, χωρίς να το ξέρουµε και µου λέτε να γίνει µία σύσκεψη
µε τους φορείς της µειονότητας. Δεν πήρατε τη γνώµη µου. Ας
έρθει κάποιος εκπρόσωπος. Ας µας πει ο κ. Κουτσούκος, ο κ. Μιχάλης Κασσής ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
Δεν λέτε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Εγώ περίµενα από σας
να πείτε την αλήθεια, ότι όντως δεν συζητήσαµε, δεν πήραµε τη
γνώµη σας πριν έλθει η τροπολογία στην επιτροπή ή στην Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε συνάδελφε.
Εκ µέρους του Προέδρου της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας θέσω υπόψη σας ότι η διακοµµατική επιτροπή «για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων», που
έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους, ζητεί παράταση της λειτουργίας έως και την 31η Μαρτίου
2015.
Με τη σύµφωνη γνώµη της Διάσκεψης των Προέδρων, προτείνεται η παράταση λειτουργίας των εργασιών της µέχρι την 31η
Μαρτίου 2015.
ΤΕΡΕΝΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΚΟΥΙΚ: Συµφώνησε οµοφώνως;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η ανακοίνωση
δεν γράφει αν η απόφαση είναι οµόφωνη αλλά φαντάζοµαι ότι
θα είναι.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα συµφώνησε οµοφώνως.
Εκ µέρους της Χρυσής Αυγής λάβαµε επιστολή, όπου γνωστοποιείται ότι τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου κ. Μιχαήλ Αρβανίτη-Αβράµη παίρνει ο συνάδελφος Βουλευτής κ.
Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εγώ παραµένω οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, εσείς είστε
γραµµένος ως προτασσόµενος οµιλητής.
Τον λόγο έχει ο κ. Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο για την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, σηµαντικούς τοµείς
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για την οικονοµική ανάπτυξη κάθε κράτους και ακόµα πιο σηµαντικούς για την Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης.
Αρκεί να ρίξουµε µια µατιά σε όλα τα κράτη που βρίσκονται
σήµερα σε τροχιά ανάπτυξης, για να διαπιστώσουµε πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξε η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µιλήσει επανειληµµένα απ’
αυτό εδώ το Βήµα για το πολυκεντρικό ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα και σήµερα το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να το υπηρετήσει, καθώς σπάει τον υδροκεφαλισµό που υπάρχει στους
τοµείς της έρευνας. Έρχεται να υπηρετήσει την αποκέντρωση
και την προσφορά των παραπάνω τοµέων στις ανάγκες των τοπικών οικονοµιών και φυσικά να δώσει προστιθέµενη αξία στις
τοπικές κοινωνίες. Διαµορφώνει ένα νέο τοπίο, όπου δηµιουργείται ποιοτική υπεραξία για όλους. Συνδέει τα πανεπιστήµια, τα
ερευνητικά κέντρα µε την πραγµατική οικονοµία της αγοράς, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για όλους τους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου
για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία,
αποτελεί µια αναγκαιότητα και θα σας αποδείξω γιατί.
Με τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία προάγεται η
έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτοµία, καθώς και οι
ειδικότεροι σκοποί τους, όπως ορίζονται από το άρθρο 16 του
Συντάγµατος, καθώς επίσης και από το άρθρο 179 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, θεσπίζεται το νοµικό πλαίσιο για
τους παραπάνω τοµείς, οι οποίοι σήµερα διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1514/1985.
Ο εκσυγχρονισµός αυτός ήταν απαραίτητος, δεδοµένου ότι το
αρχικό θεσµικό πλαίσιο που θεσπίστηκε σχεδόν τριάντα χρόνια
πριν, είχε και έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις, γεγονός που
το είχε καταστήσει σύνθετο, δύσχρηστο και αναχρονιστικό.
Οι κρίσιµες εξελίξεις των τελευταίων ετών, είχαν σηµαντικό
αρνητικό αντίκτυπο στους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας. Η διπλή κρίση όχι µόνο στην οικονοµία αλλά και στους θεσµούς της χώρας προκάλεσε πολλές επώδυνες παρενέργειες,
αναγκάζοντας τους καλύτερους να αναζητούν το δρόµο τους
στο εξωτερικό.
Θέλω να δώσω ορισµένα στοιχεία από µια ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής κ. Τσουκαλάς και στην οποία απάντησε
η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Βασιλείου, αρµόδια
για θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού και νεότητας: Πέρυσι είχαµε
µια αύξηση στους επιστήµονες και στους ερευνητές που φεύγουν στο εξωτερικό. Από 56% πήγε στο 73% για την Ελλάδα.
Η φυγή, λοιπόν, επιστηµόνων και ερευνητών, συνοδεύεται από
σοβαρές επιπτώσεις, µιας και η χώρα στερείται του πλέον πολύτιµου δυναµικού, εκείνου δηλαδή που θα της επέτρεπε να µετασχηµατιστεί σε µια προηγµένη και διεθνώς ανταγωνιστική
οικονοµία. Παράλληλα η αύξηση των επιχειρηµατικών δαπανών
στους τοµείς υψηλής τεχνολογίας, είναι πιθανόν να είναι αρκετά
αργή στο εγγύς µέλλον, ενώ λόγω της κρίσης, η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και οι επενδύσεις
υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα.
Με βάση τα παραπάνω, είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ
αλλά και επιτακτική η ανάγκη για ένα σύγχρονο και ανανεωµένο
νοµικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό συντονισµό των περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων προγραµµάτων και πολιτικών, ώστε να µπορέσουν να συγκρατηθούν
στην Ελλάδα τα σηµαντικά ανθρώπινα κεφάλαιά της.
Η διαµόρφωση ευέλικτης και αποτελεσµατικής εθνικής πολιτικής για την έρευνα, η ενίσχυση, η παραγωγή και αξιοποίηση
του ερευνητικού δυναµικού και των ερευνητικών υποδοµών της
χώρας µας, αποτελούν τους βασικούς στόχους του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερα έµφαση στην τόνωση του ιδιωτικού τοµέα, στην άρση των ανασχετικών παραγόντων προώθησης
των ερευνητικών ιδεών αλλά και στην ανάδειξη της καθοριστικής
συµβολής της σύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία.
Τον περασµένο Δεκέµβριο, πριν από ένα χρόνο περίπου, το
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2013, το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το
παρόν σχέδιο νόµου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη
και την καινοτοµία. Για ένα περίπου χρόνο, συγκεντρώνονταν στο
διάστηµα αυτό πάνω από πεντακόσια σχόλια από φορείς και από
µεµονωµένα άτοµα. Αρκετά από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
ενσωµατώθηκαν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι συνεισφέρουν
στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού χωρίς να ανατρέπουν δοκιµασµένες και επιτυχηµένες δοµές, επιλέγοντας µια πολιτική η οποία
βασίζεται αφενός στη διατήρηση των επιτυχηµένων υφιστάµενων
δοµών έρευνας και αφετέρου στον εκσυγχρονισµό τους.
Σε σχέση µε προηγούµενες νοµοθετικές προσπάθειες, το νέο
νοµοσχέδιο παρουσιάζει πολλαπλές καινοτοµίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι νοµοθετείται επταετές σχέδιο δράσης για την ενοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την καινοτοµία.
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 της εθνικής στρατηγικής.
Θεσµοθετούνται περιφερειακά επιστηµονικά συµβούλια για
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη βάση κατευθυντήριων αρχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας στην περιφέρεια.
Βελτιώνεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των ίδιων
πόρων τους.
Ενισχύεται η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα, η αποτελεσµατικότητα της έρευνας, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας, µε την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών µέτρησης.
Προσεγγίζεται ο ευρωπαϊκός στόχος συµβολής του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας µε ετήσιο ποσοστό 3% επί του
ΑΕΠ, όπως διαµορφώθηκε µε την ανανεωµένη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2005. Η αύξηση των επιδόσεων της έρευνας, θα
οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο το κράτος επενδύει σοβαρά στη δηµιουργική παιδεία και τη θεσµική θωράκιση της ποιότητας, ενώ
παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας
και της πρωτοτυπίας από τον ιδιωτικό τοµέα. Ο δρόµος της καινοτοµίας και της ποιότητας προσφέρει πολλαπλά οφέλη.
Σύµφωνα µε µελέτες του World Economic Forum, η πιο ανταγωνιστική παγκοσµίως οικονοµία είναι αυτή της Ελβετίας, η
οποία θεωρείται από τις πιο καινοτόµες χώρες του κόσµου. Παράλληλα στις πρώτες θέσεις ανταγωνιστικότητας βρίσκονται οι
οικονοµίες, όπως της Ολλανδίας, της Σουηδίας και της Σιγκαπούρης, δηλαδή χώρες που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν
να χαρακτηριστούν ως χώρες χαµηλού εργατικού κόστους. Αντίθετα, είναι χώρες εξειδικευµένες σε κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως η φαρµακοβιοµηχανία, η χηµική
βιοµηχανία, η βιοµηχανία τροφίµων, καθώς και σε υψηλής ποιότητας τουριστικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Φινλανδία, µια χώρα
µε το µισό πληθυσµό από την Ελλάδα, όπου η εταιρεία παραγωγής κινητών τηλεφώνων, η «ΝΟΚΙΑ», στην ακµή της προσέφερε
περίπου το 4% του φινλανδικού ΑΕΠ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, ανάποδα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι, το νέο νοµοθετικό
πλαίσιο θα συνεισφέρει στην ανάδειξη της έρευνας και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της χώρας µας και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας. Παράλληλα, θα συµβάλλει στον εξορθολογισµό και στον εκσυγχρονισµό του ερευνητικού ιστού της χώρας,
συνδέοντας την έρευνα µε την αγορά και την επιχειρηµατικότητα.
Πρέπει να τονιστεί ότι απώτερος σκοπός µας είναι η συµβολή
της έρευνας και της καινοτοµίας, ώστε το ΑΕΠ το , να φτάσει στο
1,2, θέτοντας ως όραµά µας για την Ελλάδα της καινοτοµίας το
2021.
Το παρόν νοµοσχέδιο, αποβλέπει στη διαµόρφωση ευέλικτης
και αποτελεσµατικής εθνικής πολιτικής. Στοχεύει στην ενίσχυση,
την παραγωγή και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού και
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των ερευνητικών υποδοµών της χώρας µε όρους αριστείας και
διαρκούς αξιολόγησης και στη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της χώρας στους τοµείς της έρευνας.
Ζητείται από τους Έλληνες πολίτες σήµερα δικαιοσύνη. Δεν
µπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς αξιολόγηση. Και όταν µιλούµε για αξιολόγηση, οφείλουµε να µιλούµε για αξιολόγηση
παντού.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, τονώνεται ο ιδιωτικός τοµέας που επενδύει στην έρευνα και στην τεχνολογία και
προχωρούµε στην άρση ανασχετικών παραγόντων προώθησης
των ερευνητικών ιδεών, προς όφελος της καινοτοµίας, στην ανάδειξη της καθοριστικής συµβολής της σύνδεσης της έρευνας µε
την παραγωγική διαδικασία, την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και στην αντιµετώπιση οικονοµικών, κοινωνικών
κι εθνικών προκλήσεων.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θέλω να καταθέσω ορισµένες αλλαγές, για να µη διακόπτω
τη διαδικασία.
Κατ’ αρχάς, όλες αυτές τις µέρες έγινε συζήτηση για τις αποδοχές, όταν πρόκειται για ιδιωτικούς πόρους, των εργαζοµένων
και των ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα του δηµοσίου και του
ιδιωτικού τοµέα. Υπήρχε παράπονο και αιτίαση µέσα στην Αίθουσα. Ειπώθηκε δηλαδή ότι «ωραία, αφού στο πανεπιστήµιο γίνεται το 80% της έρευνας, γιατί εκεί αυτούς τους αποκλείεις;».
Έλεγα ότι θα ολοκληρωθεί η παρέµβασή µας αλλά δεν µπορώ
να κάνω παρεµβάσεις, όταν εκκρεµεί η συνυπογραφή του
Υπουργού Οικονοµικών.
Χθες, µάλιστα, είπα από το Βήµα της Βουλής στην κύρια οµιλία
µου ότι είναι στο Παρίσι ο κ. Σταϊκούρας και δεν µπορώ να προκαταλαµβάνω τη δική του απόφαση. Ήρθε, λοιπόν, εδώ σήµερα
και συµφώνησε για την επέκταση αυτή στους καθηγητές των πανεπιστηµίων µας.
Πρόκειται για την τροπολογία του κ. Ρήγα και του κ. Σαλτούρου, δύο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, η οποία γίνεται δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποια είναι πάλι αυτή η φοβερή τροπολογία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να αναφέρω τον αριθµό της. Είναι η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2059 και ειδικό 313 του κ. Ρήγα και του κ. Σαλτούρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
αυτήν την κάνετε δεκτή ως έχει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ναι, την κάνω δεκτή έτσι όπως την κατέθεσαν οι Βουλευτές, η οποία έρχεται µε δικό της σώµα διατάξεων.
Δεύτερον, δεν µπορώ τελικά να δεχθώ –την παίρνω πίσω- την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 2048 και ειδικό 302, µε πρώτη Βουλευτή την κ. Μπατσαρά Γεωργία από το Νοµό Ηµαθίας. Η τρο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολογία αυτή, αφορά ζήτηµα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας. Δεν λέµε «όχι» στους συναδέλφους. Θέλουµε
να την κρατήσουµε για περισσότερη µελέτη σε τεχνικό επίπεδο.
Μεσολάβησαν αντιρρήσεις…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτήν θα την ψηφίζαµε. Αυτή θα
περνούσε οµόφωνα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτήν θα την ψηφίζαµε και εµείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είχα αντιρρήσεις, κυρίες συνάδελφοι, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, όχι ως προς το περιεχόµενο αλλά
ως προς την τεχνική διατύπωση. Θα την καταθέσω στο σχέδιο
νόµου για την ειδική αγωγή, το οποίο από τη Δευτέρα µπαίνει
µπροστά. Είναι έτοιµο δηλαδή και έρχεται στη Βουλή.
Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι την τροπολογία του κ. Σαλτούρου και του κ. Κουτσούκου, που αναφέρεται στην ίδρυση ερευνητικών κέντρων, την έχω ήδη αποδεχτεί.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ποια είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2060 µε ειδικό 314, η
οποία είναι ταυτόσηµη µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2047
και ειδικό 301.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πόσες, δηλαδή, τώρα είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι εκείνη που κατατέθηκε. Δεν µπορώ να δεχτώ µια καινούργια που την έχω ήδη δεχτεί. Αυτή είναι του κ. Σαλτούρου και
του κ. Κουτσούκου. Την έχω ήδη αποδεχτεί, οπότε επικαλούµαι
ότι αποδέχτηκα το περιεχόµενό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Πείτε τον
αριθµό, κύριε Υπουργέ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ KOYIK: Ποια είναι του κ. Σαλτούρου;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτή έχει κατατεθεί τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έχει κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Πείτε τον
αριθµό, κύριε Υπουργέ, για να προχωράµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν την βλέπουµε πουθενά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2060 και µε ειδικό
αριθµό 314.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Να µας µοιραστούν, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Με συγχωρείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να κάνω, επίσης, µια προσθήκη στην παράγραφο
3 του άρθρου 2 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2056 και ειδικό 310. Είναι µόνο µια φράση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.
Ανδρέας Λοβέρδος, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση η οποία έχε ως εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Επίσης, ο κ. Ρήγας, ο κ. Γκόκας και ο κ. Σαλτούρος κατέθεσαν µια τροπολογία, η οποία αφορά την ίδρυση εργαστηρίων
στα πανεπιστήµια. Είναι αίτηµα που µου κατατέθηκε στο Ανώτατο Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στο Ανώτατο
Συµβούλιο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. Τη Δευτέρα έγινε
κοινή συνεδρίαση των δύο τµηµάτων του Εθνικού Συµβουλίου
Παιδείας. Λέγοντας εγώ ότι θέλουν να µεταφερθούν όλες οι διοικητικές αρµοδιότητες στα ΑΕΙ και να µην παρεµβαίνει η τυπική
υπογραφή του Υπουργείου Παιδείας που παράγει πελατειακές
σχέσεις και γραφειοκρατία, µου προσέθεσαν και αυτό το αίτηµα
ότι θέλουν και τα εργαστήρια και είπα: «Γιατί όχι;».
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τι αριθµό έχει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αυτή η τροπολογία του κ. Ρήγα, του κ. Γκόκα και του κ.
Σαλτούρου, έχει γενικό αριθµό 2058 και ειδικό 312.
Ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ωραία. Η διόρθωση έχει κατατεθεί στα Πρακτικά και όλες οι άλλες τροπολογίες
να διανεµηθούν στις κυρίες και στους κυρίους συναδέλφους.
Ο κ. Ματθαιόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, έχει τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου αρχικά να
σχολιάσω κάποια θέµατα τρέχουσας επικαιρότητας και µε
αφορµή αυτό, να εκφράσω την απορία µου σχετικά µε τον σκοπό
της οργάνωσης µιας πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης,
όπως αυτή που γίνεται σήµερα, όταν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ιδιαίτερα τα σφόδρα µνηµονιακά, διαβεβαιώνουν τον ελληνικό λαό ότι στη χώρα µας όλα βαίνουν καλώς.
Η Χρυσή Αυγή, ασφαλώς και στηρίζει τα αιτήµατα του ελληνικού λαού, του Έλληνα εργαζόµενου, ο οποίος εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια ζει υπό συνθήκες κρίσης και ανέχειας αλλά
καταδικάζει τα πρόσωπα που απαρτίζουν το λεγόµενο «συνδικαλιστικό κίνηµα», άτοµα τα οποία έχουν διοριστεί είτε από τις εκάστοτε «γαλάζιες» είτε από τις εκάστοτε «πράσινες» κυβερνήσεις.
Είναι άτοµα τα οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τα συµφέροντα του εργατικού δυναµικού αλλά µε τις πρακτικές του, δυστυχώς, µόνο αυτό δεν πράττουν.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο προκείµενο και λέµε ότι σύµφωνα µε
εσάς όλα στη χώρα µας βαίνουν καλώς. Υπενθυµίζω ότι λίγες
ηµέρες πριν, όταν παραιτήθηκε ένας Βουλευτής από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας εκλεκτός εκπρόσωπος του µιντιακού κατεστηµένου στη χώρα µας, ο κ. Ψυχάρης, ο κ. Σαµαράς έκανε ένα
διάγγελµα προς τον ελληνικό λαό, λέγοντας µεταξύ άλλων το
τραγελαφικό επιχείρηµα ότι «τη στιγµή που απευθύνεται προς
αυτόν η ανάπτυξη µόλις ξεκίνησε».
Φυσικά, στην Ελλάδα δεν έχει κάποιον αντίλογο, για να µπορέσει να του απαντήσει κάποιος είτε µέσα στη Βουλή είτε σε κάποιο δηµόσιο µέσο και να του πει ότι η περίφηµη ανάπτυξη που
ευαγγελίζεται ο κ. Σαµαράς, είναι η ανάπτυξη των αυτοκτονιών
και η ύφεση.
Στο εξωτερικό, όµως, τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά,
γιατί οι τοκογλύφοι είναι αδίστακτοι. Έχουν καταλάβει ότι τα
συµφέροντά τους πρέπει να εξυπηρετηθούν µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο και ιδού ένα ακόµα Βατερλό της συγκυβέρνησης εις
ό,τι αφορά το νέο µνηµόνιο και το νέο δανεισµό. Διότι εδώ και
κάποιες µέρες ακούγαµε ότι η περίφηµη διαπραγµάτευση που
θα γίνει στο Παρίσι θα έχει αίσιο τέλος και ότι τα καλύτερα, επιτέλους, έρχονται.
Θα σας διαβάσω εν ολίγοις το αποτέλεσµα της δήθεν διαπραγµάτευσης και θα σας µεταφέρω το κλίµα που επικράτησε,
διότι είµαι βέβαιος ότι κάποια µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα φίλα
προσκείµενα προς τη αυτήν συγκυβέρνηση την εθνική ταπείνωση
θα την παρουσιάσουν ως νέο εθνικό επίτευγµα.
Ιδού, λοιπόν, ότι όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι διεθνείς τοκογλύφοι, αντελήφθησαν ότι τα πράγµατα θα επιδιωχθούν µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο. Ή θα αποδεχθεί η συγκυβέρνηση όλα
τα νέα µνηµονιακά µέτρα ή θα οδηγηθούµε σε εκλογές.
Τι έκανε ο Σαµαράς; Απλώς είπε «ναι» σε όλα, διότι η διαπραγµάτευση του Σαµαρά, αρχικώς αφορούσε το όνοµα του µνηµονίου και όχι το τέλος των µνηµονίων. Και τώρα η διαπραγµάτευση
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γίνεται µόνο και µόνο για να παραµείνει ο άνθρωπος αυτός στην
εξουσία. Είπε: «Δίνω τα πάντα, παραχωρώ γη και ύδωρ, µόνο και
µόνο για να παραµείνω Πρωθυπουργός µέχρι τέλη Μαρτίου,
όταν θα γίνει και η περίφηµη ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας».
Όµως ο εταίρος του ο Βενιζέλος, είπε κάτι πολύ εύστοχο. Πριν
από δύο ηµέρες βγήκε και είπε σε µία δήλωσή του ότι βρισκόµαστε σε πάρα πολύ καλό δρόµο και ότι σε λίγο θα δούµε τα αποτελέσµατα αυτής της διαπραγµάτευσης. Σήµερα, όταν πέρασαν
οι εκβιασµοί των τοκογλύφων, όταν Σαµαράς και Βενιζέλος είπαν
«ναι» στους τοκογλύφους, είπε ότι το µνηµόνιο µπορεί να παραταθεί για τεχνικούς λόγους για µερικές µέρες ή εβδοµάδες µετά
το τέλος του έτους.
Μετάφραση σε απλά ελληνικά. Σε µερικές ηµέρες- για παράδειγµα τριακόσιες εξήντα πέντε ή ένας θεός ξέρει πόσες εβδοµάδες- µετά το τέλος του έτους, δηλαδή το 2015, ο ελληνικός
λαός πρέπει να αποδεχθεί το γεγονός ότι θα έχει το µνηµόνιο
πάνω από το κεφάλι του και ότι οι «µερικές» ηµέρες από την Κυβέρνηση θα µεταφράζονται κατά το δοκούν.
Και οι τεχνικοί λόγοι που επικαλείται η συγκυβέρνηση είναι ένα
µεγάλο αστείο. Δεν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι. Τα πράγµατα είναι
ξεκάθαρα. Ή δίνεις στον τοκογλύφο αυτά που θέλει ή παραιτείσαι από το αξίωµά σου και έρχεται ο διάδοχος, ο οποίος στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
που µε τις πρακτικές του, έχει αποδείξει ότι θα συνεχίσει την
άσκηση των µνηµονιακών µέτρων.
Όλα αυτά αφορούν τη συγκυβέρνηση στο εξωτερικό, διότι στο
εσωτερικό της χώρας, η διαφθορά συνεχίζει να βασιλεύει. Επιτρέψτε µου να σχολιάσω το χθεσινό περιστατικό, ένα περιστατικό για το οποίο θα έπρεπε, εάν µιλάµε µε τίµιους όρους και
είµαστε τίµιοι απέναντι στο νόµο και το Σύνταγµα, να καταδείξουµε την υποκρισία σύσσωµου του πολιτικού κόσµου, ο οποίος
µε αφορµή µια υπόθεση δωροδοκίας πρώην Υπουργού του Σαµαρά, ήρθε εδώ να ψηφίσει για την άρση της ασυλίας του και
ψήφισε «όχι». Διότι λέει ότι αυτό δεν µπορεί να γίνεται ενάντια
σε κάθε Βουλευτή που ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα,
επειδή κατέθεσε µια ερώτηση προς το Σώµα.
Θα το κάναµε δεκτό αυτό το αίτηµα, αν δεν είχατε κλείσει στη
φυλακή τη µισή Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και δεν δίνατε το
πράσινο φως στη δικαιοσύνη του Μπάµπη Αθανασίου, δηλαδή
να παίρνει τηλέφωνα και να λέει «κλείστε τους στη φυλακή, µόνο
και µόνο επειδή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου λένε
πράγµατα που δεν µας είναι αρεστά». Διότι αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν ποινικά κολάσιµες
πράξεις. Υπάρχουν οµιλίες στο Κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι για
τον κ. Παυλόπουλο που µίλησε εχθές ή για τα άλλα τα µέλη της
Επιτροπής Δεοντολογίας παρέµβαση στο κοινοβουλευτικό έργο
Βουλευτών-, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι-, ακριβώς για
τον λόγο ότι στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού ή των κοινοβουλευτικών διαδικασιών είναι εκτός συνταγµατικού τόξου αυθαίρετα;
Ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή, για να λέει εδώ
κάποια πράγµατα. Εάν δεν σας αρέσει, είναι δικό σας πρόβληµα.
Όχι όµως να βγάζετε λάδι έναν που δωροδοκήθηκε. Υπάρχουν
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Μιχελάκης τα έπαιρνε από τον
εφοπλιστή Πάλλη και λέτε αντίστροφα ότι ο Πάλλης έδινε χρήµατα στη Χρυσή Αυγή.
Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγµατα. Το ΣΔΟΕ, έκανε µία έρευνα και
έβγαλε ένα επίσηµο πόρισµα που λέει ότι δεν υπάρχει στη Χρυσή
Αυγή 0,5 ευρώ που µπορεί να προέρχεται από παράνοµη χρηµατοδότηση. Κάντε το ίδιο για τα κόµµατά σας που χρωστάτε εκατοµµύρια στον ελληνικό λαό και µετά να µας µιλήσετε για τα
οικονοµικά της Χρυσής Αυγής! Μόνο τότε θα έχετε το ηθικό δικαίωµα.
Όµως, από κει και πέρα τα σκάνδαλα είναι αµέτρητα. Για τι να
πρωτοµιλήσει κανείς; Ερχόµαστε να µιλήσουµε για θέµατα παιδείας που και εκεί και τα πράγµατα είναι δυσοίωνα.
Θα έρθω και στα δικά σας, κύριε Υπουργέ, γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι κάποια πράγµατα δεν αλλάζουν σε αυτήν τη χώρα, ιδιαίτερα όταν έχεις µάθει να εξασκείς πρακτικές εντασσόµενες στο
βαθύ ΠΑΣΟΚ. Διότι κάνατε µια επίσκεψη πριν από λίγες ηµέρες
στην Αλβανία και συζητήσατε µε κάποιους εκεί, λέγοντας µεταξύ
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άλλων ότι ερχόµενος στην Ελλάδα, θα διερευνήσετε το ενδεχόµενο της θέσπισης της αλβανικής γλώσσας ως…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Τι λέτε τώρα;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μακάρι να είναι ψέµατα! Σας
το λέω µέσα από την καρδιά µου, µακάρι να είναι ψέµατα. Διότι
η Χρυσή Αυγή δεν κάνει αντιπολίτευση µόνο και µόνο για να κάνει
αντιπολίτευση. Εµείς πιστεύουµε στην ιδέα του έθνους και της
πατρίδας και θεωρούµε ότι αν κάτι τέτοιο ισχύει, είναι κατάπτυστο. Διότι µιλάµε για µια γλώσσα ενός λαού, ο οποίος κυριολεκτικά έχει εκτινάξει την εγκληµατικότητα στα ύψη στην Ελλάδα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μου επιτρέπετε µία διακοπή;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ευχαρίστως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν ισχύει αυτό. Έχω µία επίκαιρη ερώτηση του κ. Παναγιώταρου, στην οποία θα έρθω να απαντήσω.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μακάρι. Εφόσον δεν ισχύει,
θα έρθω στα άλλα.
Διότι η είδηση αυτή, ψευδής ή αληθής -θα κριθείτε επί το έργο,
όχι επί των λεγοµένων σας- είναι ενδεικτική της κατάστασης που
επικρατεί στην παιδεία. Αν είναι ψέµατα -επαναλαµβάνω ότι µακάρι να είναι ψέµατα- υπάρχουν και άλλα πράγµατα τα οποία θα
έπρεπε να κινητοποιήσουν το Υπουργείο σας.
Υπάρχουν άνθρωποι, πρώην σύντροφοί σας ή άνθρωποι οι
οποίοι ανήκουν σε ιδεολογικούς χώρους τους οποίους αλλάζουν
σαν τα πουκάµισα, οι οποίοι συµµετέχουν σε συνέδρια για να µιλήσουν για «ανεξάρτητη Δυτική Θράκη». Μάλιστα, πριν από λίγο
είχατε διαµάχη µε έναν άνθρωπο ο οποίος φωτογραφίζεται µε
τη σηµαία της «ανεξάρτητης Θράκης».
Θα θέλατε να σχολιάσετε το γεγονός, πώς γίνεται Έλληνας
Βουλευτής -«Έλληνας» εντός εισαγωγικών- του ελληνικού Κοινοβουλίου να φωτογραφίζεται κάτω από τη σηµαία της «ανεξάρτητης Θράκης», κάτω από το πορτρέτο του Κεµάλ Ατατούρκ και
να ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, την ίδια στιγµή που εσείς, που
επίσης ανήκετε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, προΐστασθε του Υπουργείου Παιδείας; Αυτά, λοιπόν, είναι ενδεικτικά της κατάστασης
που επικρατεί όχι στο Υπουργείο. Αυτά γίνονται παντού, σε όλα
τα Υπουργεία.
Θεωρούµε ότι πλέον η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ρόλο, να διαλύσει όλες τις άµυνες και τις ενστάσεις του ελληνικού λαού. Διότι
µια από αυτές αποτελεί και ο χώρος της παιδείας. Είναι ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος πλάθει, µε τις σωστές προϋποθέσεις,
εθνική συνείδηση, δηµιουργεί συνθήκες άσκησης κοινωνικής συνοχής και υιοθετεί και δηµιουργεί υγιή πολιτιστικά πρότυπα.
Όµως, στην ελληνική παιδεία, τη σηµερινή παιδεία, διδασκόµαστε βιβλία µέσα από τα οποία γίνεται ξεκάθαρα ανθελληνική προπαγάνδα, µέσα από τα οποία προσβάλλονται τα ιερά και τα
δίκαια του ελληνικού έθνους.
Χαίροµαι που θα απαντήσετε επιτέλους σε µια επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει η Χρυσή Αυγή για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα αλλά καταδεικνύω το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί
περισσότεροι πέριξ του Υπουργείου οι οποίοι κάνουν πράγµατα
κάτω από το τραπέζι και δίνουν µια άλλη εντύπωση και εικόνα.
Διότι γνωρίζετε πολύ καλά και το γνωρίζει επίσης ο ελληνικός
λαός ότι ο χώρος της παιδείας δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένας
χώρος άσκησης κοµµατικής προπαγάνδας.
Κάντε µια βόλτα στα ελληνικά πανεπιστήµια, στα δήθεν µεγάλα, σοβαρά πανεπιστήµια της χώρας, για να δείτε τι επικρατεί
στους χώρους αυτούς. Η αντίθετη άποψη, όπως αυτή εκφράστηκε από το Εθνικιστικό Μέτωπο Εκπαιδευτικών, µια πρωτοβουλία που έγινε υπό τη Χρυσή Αυγή, είχε την αντίστοιχη
µεταχείριση κατά τη διάρκεια εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων σε ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ξυλοκοπήθηκαν από ακροαριστερές οργανώσεις.
Αυτό και µόνο αποδεικνύει το γεγονός ότι αν δεν υιοθετείς
πράξεις και απόψεις που εντάσσονται στο γενικότερο χώρο της
Αριστεράς και της ακροαριστεράς αλλά πολύ περισσότερο αν
δεν είσαι σαν τους Δεξιούς που λένε «ναι» σε όλα για να µην
έχουµε φαινόµενα σαν αυτά που είδαµε µε τον προηγούµενο
Υπουργό Παιδείας, όταν είσαι ακέραιος και τίµιος και λες τα
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πράγµατα µε το όνοµά τους, τότε πάντα συναντάς ένα ρόπαλο
για να σε αντιµετωπίσουν όπως σε αντιµετωπίζουν, διότι δεν
υπάρχει γι’ αυτούς τους ανθρώπους κανένα περιθώριο πολιτικής
αντιπαράθεσης.
Κλείνω µε αυτό και επαναφέρω το ζήτηµα της άδικης προφυλάκισης του κόµµατός µας λέγοντας ότι αν είστε δήθεν δηµοκράτες και θέλετε να µας πείσετε περί αυτού, ελάτε να µας
αντιµετωπίσετε µε πολιτικά επιχειρήµατα, όχι µε προφυλακίσεις,
όχι µε ποδηγέτηση της ελληνικής δικαιοσύνης µέσα από τηλέφωνα, που αποδεδειγµένα έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
όχι µε πρακτικές οι οποίες θυµίζουν άλλα καθεστώτα, τα οποία
εσείς οι ίδιοι καταδικάζετε ως απολυταρχικά, ενώ στην ουσία
είστε πιο απολυταρχικοί και από αυτά που καταδικάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόκειται για ένα διαδικαστικό θέµα.
Θα ήθελα να ξέρω πως οργανώνουµε τη συζήτηση από εδώ
και µπρος, δηλαδή αν θα έχουµε δευτερολογίες ή αν θα ξαναµιλήσει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς και
θα έχουµε δευτερολογίες από όσους συναδέλφους προβλέπονται από τον Κανονισµό, µετά τους προτασσόµενους, των οποίων
ο κατάλογος που είναι µικρός, θα αρχίσει τώρα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Απλά ρωτάω τον
Υπουργό αν σκοπεύει να µιλήσει ξανά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όχι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν θα ξαναµιλήσετε,
πέρα από τις παρεµβάσεις που κάνατε. Σωστά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το είπε άλλωστε ότι θα κάνει µόνο τις παρεµβάσεις.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσουµε ποιες από τις τροπολογίες γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό ζήτησα
από τις κυρίες της γραµµατείας. Ζήτησα να σας έρθουν, για να
µπορείτε να ξέρετε ποιες γίνονται δεκτές, κυρία Φωτίου.
Είναι εντάξει έτσι;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία!
Προχωρούµε στις οµιλίες των προτασσόµενων.
Ο κ. Κόλλιας έχει τον λόγο.
Μπορείτε να πάρετε τον λόγο από τη θέση σας, κύριε Κόλλια.
Έχετε τέσσερα λεπτά, µε κάποια ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τέσσερις είµαστε, κυρία Πρόεδρε. Δώστε µας λίγο παραπάνω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας δίνω τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κόνσολας,
µας διαφώτισε πλήρως για πολλές και σηµαντικές πτυχές αυτού
του νοµοσχεδίου και ως εκ τούτου δεν θα υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας,
θεωρώ πιο χρήσιµο να µεταφέρω στην Ολοµέλεια της Ελληνικής
Βουλής όπως το έπραξα και στις συνεδριάσεις των επιτροπών,
ορισµένες προτάσεις- επισηµάνσεις, που έχουν διατυπωθεί κατ’
επανάληψη από διακεκριµένους επιστήµονες που επανειληµµένα
έχουµε φιλοξενήσει.
Το πρώτο, είναι ο προσανατολισµός της έρευνας στις ανάγκες
της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Από αυτόν εξαρτάται το
ύψος των επενδύσεων που θα προσελκύσει ο τοµέας της έρευνας και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που θα έχει αυτή η
έρευνα για τη χώρα και την οικονοµία.
Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι σε συνέχεια του άρθρου
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4, του νοµοσχεδίου, έχουν ήδη τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση οι
προτεραιότητες του εθνικού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία. Αυτό το εθνικό πλαίσιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί
άµεσα, γιατί µπροστά µας έχουµε το γιγαντιαίο πρόγραµµα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020», που το ύψος του ξεπερνάει τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όσο πιο σύντοµα αποκτήσει η χώρα, µια πλήρη
στρατηγική για την έρευνα και την καινοτοµία, τόσο καλύτερη θα
είναι η στόχευση και η αξιοποίηση τον πόρων.
Το δεύτερο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο κατακερµατισµός τους ερευνητικού χώρου, που δεν υπηρετεί ούτε
την επιστήµη ούτε την έρευνα και βεβαίως, δεν υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ τω ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστηµίων πρέπει να
αντιµετωπιστεί, ώστε να υπάρξουν κοινοί στόχοι και κοινή αξιοποίηση των πόρων και των υποδοµών. Έτσι και τα έξοδα θα περιοριστούν και θα κατανεµηθούν καλύτερα αλλά και κατ’ αυτόν
τον τρόπο, το προϊόν της έρευνας στον τόπο µας, θα καταστεί
πιο ανταγωνιστικό και πιο αποδοτικό.
Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι πολύ θετική η θεσµοθέτηση του
επιστηµονικού συνδέσµου και της συντονιστικής επιτροπής που
προβλέπεται στο άρθρο 9.
Επίσης, πολύ σηµαντική είναι και η τροπολογία που κατατέθηκε για τη µισθολογική εξοµοίωση των ερευνητών µε τους καθηγητές των πανεπιστηµίων, την οποία, κύριε Υπουργέ, απ’ ό,τι
κατάλαβα έχετε κάνει αποδεκτή. Η διάταξη αυτή, πέρα από τη
βαρύτητα που έχει στη θεσµική υλοποίηση του ερευνητικού
χώρου, θα προσελκύσει και νέους επιστήµονες, οι οποίοι, δυστυχώς, φεύγουν µαζικά, ελλείψει αξιοπρεπών αµοιβών αλλά συχνά
και αντικειµένου.
Το τρίτο µείζον ζήτηµα, αφορά βεβαίως την χρηµατοδότηση
και την απορροφητικότητα των κονδυλίων για την έρευνα. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία του 2011 για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα, ήταν απογοητευτικά. Ενάµισι δισεκατοµµύριο είχε προγραµµατιστεί για την
έρευνα, το διάστηµα 2007-2013, αλλά µέχρι το 2011 είχαν δεσµευθεί µόνο 157 εκατοµµύρια και είχαν εκταµιευθεί, κύριε
Υπουργέ, µόνο 41 εκατοµµύρια. Έχει, ήδη, αποδειχθεί ότι οι χαµηλές δαπάνες συνδέονται ευθέως και µε χαµηλές επιδόσεις
στην καινοτοµία και µε χαµηλή ανταγωνιστικότητα στην οικονοµία.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επαναφέρω ένα θέµα που
έχω θέσει και στην αρµόδια επιτροπή και αφορά την προτεραιότητα στις µετεγγραφές των φοιτητών που έχουν προβλήµατα
υγείας. Κατατέθηκε τροπολογία, που αφορά τις µετεγγραφές
των φοιτητών που έχουν εισαχθεί µε το ευεργέτηµα του 5% και
βεβαίως, είναι πολύ τιµητικό για εσάς ότι την κάνατε αποδεκτή.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Υπουργέ, να θέσω ένα θέµα που
αφορά τις µετεγγραφές των φοιτητών µε αναπηρία που έδωσαν
κανονικά εξετάσεις και εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
και είναι ιδιαίτερα τιµητικό το γεγονός ότι δεν επέλεξαν το ευεργέτηµα του 5% αλλά εισήχθησαν µε την αξία τους.
Κύριε Υπουργέ, ο ν. 4264 και ο ν. 4301, ορίζουν ότι οι φοιτητές
που έχουν συγγενείς µε συγκεκριµένα προβλήµατα υγείας, δικαιούνται µετεγγραφή σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα ΑΕΙ, που βρίσκεται στην περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους. Πουθενά δεν
αναφέρονται οι περιπτώσεις επιτυχόντων που έχουν και οι ίδιοι
προβλήµατα υγείας.
Έχουµε, κύριε Υπουργέ, το εξής παράδοξο. Έχουµε σε µία
σχολή επιτυχόντες τρείς φοιτητές, ο ένας να έχει εισαχθεί µε το
ευεργέτηµα του 5%, ο δεύτερος να έχει αδελφό ανάπηρο και ο
τρίτος, να είναι ο ίδιος ανάπηρος και να έχουν και οι τρείς το ίδιο
ακριβώς πρόβληµα. Ο πρώτος, παίρνει µετεγγραφή –και πολύ
σωστά το αποδεχθήκατε- ο δεύτερος, παίρνει µετεγγραφή και ο
τρίτος, που έχει το πρόβληµα υγείας, παραµένει σε αυτό το πανεπιστήµιο. Έχω περίπτωση, κύριε Υπουργέ, υποψηφίου µε τυφλότητα 85%, να µην µπορεί να πάρει µετεγγραφή.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι απλώς άδικο, είναι παράλογο,
και έχετε υποχρέωση να το θεραπεύσετε.
Αντιλαµβάνοµαι βεβαίως ότι τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν φέτος στα κεντρικά ΑΕΙ λόγω των µετεγγραφών είναι
τεράστια, αλλά χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Μία κίνηση είναι
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να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα, γιατί αυτός ο φοιτητής ο
οποίος έχει αυτό το πρόβληµα υγείας έχει ανάγκη τους γιατρούς
του, έχει ανάγκη τους συγγενείς του.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι µε αυτό το
νοµοσχέδιο και µε την άµεση εφαρµογή του, µε την πολύτιµη
συνεισφορά των σπουδαίων ερευνητών που διαθέτει η χώρα
µας, µε τη συνεργασία των θεσµών, της επιστηµονικής
κοινότητας και των παραγωγικών τάξεων, πιστεύω ότι µπορούµε
να φέρουµε και να διατηρήσουµε την πατρίδα µας στην
πρωτοπορία.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Μπορώ να έχω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το θέµα όντως είναι ηθικό. Ετέθη στον
Υπουργό και θα το δει η πολιτική ηγεσία. Είναι πολλά τα
ζητήµατα των µετεγγραφών τα οποία δεν µπορούν να
αντιµετωπιστούν από το Υπουργείο. Όµως, αυτό το ζήτηµα, το
οποίο πραγµατικά θέτει µία ηθική διάσταση που νοµίζω ότι δεν
µπορεί να ξεπεραστεί, θα το δει η πολιτική ηγεσία στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Υφυπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να, λοιπόν, σε τι χάλι φτάσαµε. Άνθρωποι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα το Τουρκικό Προξενείο να έρχονται και -ας
µου επιτραπεί η έκφραση- «να βάζουν χέρι» στον Έλληνα
Υπουργό µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Από τη στιγµή, λοιπόν,
που δέχονται τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου τη συµµετοχή
Τούρκων –γιατί δεν είναι Έλληνες- αυτά παθαίνουµε.
Το πρόβληµα της εκπαίδευσης…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Επιτρέπεται, κυρία Πρόεδρε, να λέγεται
αυτό για τους Βουλευτές; Επιτρέπεται; Ρωτάω, κυρία Πρόεδρε!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όταν θα πάρετε τον λόγο, να
µιλήσετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κυρία µου, µην µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µιλήσετε
και θα το αντικρούσετε. Θα πάρει θέση το Προεδρείο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέπεται αυτό; Δεν είναι
το θέµα να το αντικρούσω. Λέω σε εσάς: Επιτρέπεται να
κατηγορεί Έλληνες Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε την
άποψή µου; Όχι, δεν θα την πω δηµόσια, ως Πρόεδρος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ορίστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ως Πρόεδρος,
δεν θα την πω δηµόσια την άποψή µου, λέω. Τι θέλετε; Να
διακόψω τον συνάδελφο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, λέω, εσείς, ως Πρόεδρος, πιστεύετε
ότι επιτρέπεται να κατηγορείται Έλληνας Βουλευτής ότι είναι
εκπρόσωπος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ωραίοι Έλληνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
(Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά):
Σας
παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
επιτρέπεται να διακόπτει;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Επιτρέπεται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας
παρακαλώ!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ερωτώ αν επιτρέπεται από τον Κανονισµό
της Βουλής. Επιτρέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
εντάξει, έχετε την ένστασή σας, την κάνατε, ωραία. Το
Προεδρείο την άκουσε. Διακόψατε παρ’ όλα αυτά.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κουκούτση.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Το πρόβληµα της εκπαίδευσης
βρίσκεται κατά την άποψή µας στη γενικότερη κοινωνική και
οικονοµική κατάστασή µας, στις προτεραιότητες που θέτουν οι
γονείς, στον υλισµό και στον καταναλωτισµό και σε όλα τα αγαθά
του σύγχρονου πολιτισµού που ελάχιστα ενδιαφέρεται για την
ανθρωπιστική παιδεία. Έτσι, κάθε αλλαγή, κάθε µεταρρύθµιση θα
µας φαίνεται χωρίς σχεδιασµό, ανεφάρµοστη και συγκρουσιακή.
Χρειάζεται να εντοπίσουµε πρώτα τα υπόλοιπα κοινωνικά
προβλήµατα, να δούµε το σχολείο ως ένα ανοιχτό σύστηµα στην
κοινωνία που επηρεάζεται από αυτήν και ταυτόχρονα την
επηρεάζει.
Δεν υπάρχει αλλαγή, µεταρρύθµιση, βέβαια, που να είναι
αποδεκτή από όλους. Όσο λείπει το όραµα από τους ιθύνοντες,
τόσο θα λείπει η ελπίδα από την υπόλοιπη κοινωνία και µία
κοινωνία που έχει χάσει την ελπίδα για κάτι, πόσο µάλλον όταν
µιλάµε για την παιδεία, είναι δυστυχώς µία χαµένη κοινωνία.
Όσο τα προγράµµατα σπουδών στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση είναι του τύπου που είναι τώρα και τα µαθήµατα
γίνονται στα κλουβιά των ελληνικών σχολείων, δεν αλλάζει
τίποτα. Όσο οι καθηγητές έχουν αυτήν τη δεδοµένη, αδιάφορη
αντίληψη για την ποιότητα των παρεχόµενων σπουδών του
ελληνικού σχολείου και όχι τη µεταλαµπάδευση της δίψας για
µάθηση, δεν αλλάζει τίποτα.
Σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έχω πολλές φορές αναφερθεί σε
αυτά που κρίνουµε αναγκαία να διορθωθούν -τουλάχιστον, σε
πρώτη φάση. Η δική µας πρόταση για την παιδεία πολλοί του
δηµοκρατικού τόξου θα πουν ότι µοιάζει µε όλα αυτά που
πρότεινε ο Κοντογιαννόπουλος το 1991, το νοµοσχέδιο του
οποίου ήταν δυστυχώς µία από τις χαµένες ευκαιρίες για να
σταµατήσει ο κατήφορος που έφερε την εκπαίδευση στο
σηµερινό της χάλι.
Εµείς, ακόµα και σήµερα, µιλάµε για µείωση των αργιών,
κατάργηση αδικαιολόγητων απουσιών, γραπτές εξετάσεις και
επιστροφή της αριθµητικής βαθµολογίας στο δηµοτικό, σύστηµα
πόντων για τον έλεγχο της συµπεριφοράς των µαθητών, επιβολή
οµοιόµορφης εµφάνισης, κατάργηση των γενικών µαθητικών
συνελεύσεων, έπαρση σηµαίας, εκκλησιασµό κ.λπ..
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µιλάµε για εντατικοποίηση,
κατάργηση παντελώς του ασύλου, περικοπή φοιτητικής
συµµετοχής στα όργανα συνδιοίκησης των ΤΕΙ, ΑΕΙ κ.λπ..
Θυµηθείτε τη δεκαετία του ’80 µε το δήθεν εκδηµοκρατισµό
που είχε ως πρακτική κατάληξη το «όλα επιτρέπονται», όταν θεωρήθηκε κατάκτηση η κατάργηση της ποδιάς και άρχισε συναγωνισµός για τα επώνυµα ενδύµατα. Από τη στιγµή που
καταργήθηκε η αξιοκρατική ιεράρχηση δεν υπάρχει παιδεία,
διότι δεν υπάρχει αγωγή χωρίς ιεραρχία. Το έγκληµα είναι ότι
αυτή η κατάλυση της ιεραρχίας προβλήθηκε ως δηµοκρατική κατάκτηση κι όποιος έχει διαφορετική γνώµη ως προς αυτό δεν
είναι δηµοκράτης. Εξ ου και η φοβερή αριστερή ιδεολογική τροµοκρατία που κυριαρχεί στην ελληνική εκπαίδευση.
Με τις βελτιώσεις µόνο δεν προχωράει ποτέ µια κοινωνία. Πρέπει να έχεις το θάρρος να αναµετρηθείς µε τα πραγµατικά προβλήµατα. Όταν δεν κρύβεσαι πίσω από µερεµέτια και
µικροεξωραϊσµούς, όταν έχεις το θάρρος να προχωρήσεις σε
βαθιές τοµές, τότε µόνο µπορείς να ελπίζεις σε ένα καλύτερο
µέλλον.
Επειδή η παιδεία για εµάς είναι στην κυριολεξία πρόβληµα επιβίωσης αυτού του λαού, εµείς έχουµε το θάρρος και τη δύναµη
να προχωρήσουµε σε αυτές τις τοµές, γιατί το όραµά µας για τη
νέα κοινωνία δεν περνάει µέσα από την κρησάρα του πολιτικού
ή του οποιουδήποτε κόστους. Αυτό το έχουµε αποδείξει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Παρακαλώ
πολύ, αυτοί που έχουν το κόκκινο µπαλόνι να το κρύψουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, όπως φαίνεται από τη συµµετοχή των συναδέλφων, έχει προκαλέσει αυξηµένη κινητικότητα, έντονο προβληµατισµό. Κι αυτός, κατά την
άποψη µου, είναι ένας δείκτης ότι είναι κάτι υγιές και θετικό που
προκαλεί αυτό που θέλουµε όλοι να τονώσουµε και να καλλιερ-
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γήσουµε, τη δηµιουργική ανησυχία της ελληνικής κοινωνίας, ξεκινώντας µέσα από το Κοινοβούλιο, ώστε να αρχίσει να παίρνει
το σωστό δρόµο αυτή η χώρα. Πέρα κι έξω από όλα αυτά που
µας ταλαιπωρούν και µας βασανίζουν –πολύ περισσότερο τους
απλούς Έλληνες πολίτες- πρέπει να δώσουµε κι εµείς το στίγµα
ως ταγοί του πολιτικού συστήµατος για το προς τα πού πρέπει
να κατευθυνθούµε.
Μέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, θα ήθελα να υπογραµµίσω τη σπουδαιότητα της γνώσης, η οποία προκύπτει µέσα από
την έρευνα και την καινοτοµία, την οποία µέσα στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο διαπραγµατεύεστε και κατά την άποψή µου θέτετε
ένα αντικειµενικό πλαίσιο, στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν και να κινηθούν όλα τα σχετικά ιδρύµατα, δηµόσια ή ιδιωτικά προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο εισηγητής µας ο κ. Γιοβανόπουλος έχει παρουσιάσει τις παρατηρήσεις µας ως Κοινοβουλευτική Οµάδα. Θα ήθελα να επισηµάνω κάποια πράγµατα, τα οποία πιστεύω οφείλω να τα
τονίσω, ενώ κάποια θα ήθελα να σας τα επισηµάνω σαν προτάσεις για να τα εξετάσετε -αν όχι σε αυτό, ίσως σε κάποιο άλλο
νοµοσχέδιο- σχετικά µε τη γνώση. Η γνώση, λοιπόν, είναι δύναµη.
Η γνώση είναι ένα πυρηνικό όπλο, στα χέρια, όµως, ποιανών; Στα
χέρια εκείνων που µπορούν να την αξιοποιήσουν προς όφελος
για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και γενικότερα της ανθρωπότητας.
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να θέσω µια ένσταση, µια
πρόταση –αν θέλετε- ότι σε θέµατα βιοηθικής θα πρέπει το
Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, να λάβει µέριµνα, ώστε να διασφαλίσουµε αυτήν την εξέλιξη που παρατηρούµε διεθνώς γύρω από
τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς κι όλα αυτά τα
προϊόντα, τα οποία είναι στα χέρια λίγων ισχυρών πολυεθνικών
και ουσιαστικά χειραγωγούν τη ζωή στον πλανήτη.
Στο θέµα αυτό, λοιπόν, προτείνω, κύριε Υπουργέ, να θέσετε
µια απαγόρευση ως προς την έρευνα γύρω από τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς και γενικότερα τις µεταλλάξεις
που έρχονται να ανατρέψουν την ηθική της φύσης, το νόµο του
θεού.
Εδώ, για να βοηθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή η αποτελεσµατική λειτουργία των επιτροπών που συγκροτούνται του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας που συγκροτείται από εννέα µέλη, προτείνω να συµπεριλάβετε µέσα σε αυτό το Συµβούλιο και ένα µέλος από την
Εκκλησία της Ελλάδος. Μάλιστα, µπορώ και να το ονοµατίσω.
Όλοι γνωρίζουµε τον Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο, ο
οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους επιστήµονες στον κόσµο
στα θέµατα της βιοηθικής και είναι τιµή µας που είναι στη χώρα
µας και επιτελεί αυτό το έργο.
Θα ήταν µεγάλη η προσφορά του, κύριε Υπουργέ, αν τον συµπεριλαµβάνατε σε αυτήν την επιτροπή, ώστε τα θέµατα της βιοηθικής να φιλτράρονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς
όφελος της ανθρώπινης υπάρξεως.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω και να χαιρετήσω την περιφερειακότητα που συνεχίζεται και σε αυτό το σχέδιο νόµου και είναι
προς την σωστή κατεύθυνση, δεδοµένου ότι πολλές υγιείς δυνάµεις, παραγωγικές και ερευνητικές, υπάρχουν ιδίως στην ελληνική περιφέρεια, γιατί εκεί είναι και οι φυσικοί πόροι και οι
προκλήσεις που προκαλούν κάθε επιστήµονα να κάνει τη δική
του αναζήτηση και την έρευνα.
Θα ήθελα, λοιπόν, εδώ, να επισηµάνω ότι κατά το παρελθόν
χρηµατοδοτήθηκαν τέτοιες προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, µε
τους περιβόητους πόλους καινοτοµίας. Ας γίνει µια αξιολόγηση.
Χρηµατοδοτήθηκαν αδρά αυτοί οι πόλοι καινοτοµίας σε κάθε περιφέρεια και µάλιστα προσπάθησαν τότε να χωροθετήσουν την
έρευνα στην ελληνική περιφέρεια. Δεν έχουµε αποτελέσµατα.
Στη δική µου περιφέρεια, στη δυτική Μακεδονία, έγινε ο πόλος
καινοτοµίας για την ενέργεια, αλλά, δυστυχώς, χειροπιαστά αποτελέσµατα δεν είχαµε, που να βελτιώνουν αυτό το περιβάλλον
που ζούµε εµείς στη δυτική Μακεδονία, είτε µε την ατµοσφαιρική
επιβάρυνση είτε µε την προαγωγή καινοτόµων προτάσεων και
λύσεων γύρω από την ενεργειακή απόδοση και αυτή ακόµα του
ίδιου του λιγνίτη, αλλά και άλλων πηγών ενέργειας που µπορούν
να αναπτυχθούν στη χώρα µας, αλλά να υπάρχει ένα εξειδικευ-
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µένο κέντρο, όπως ορίζεται στην περιφερειακότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτάκι ακόµα, αν µου επιτρέπετε.
Επίσης, µέσα από αυτή την αξιολόγηση θα αποφευχθούν επικαλύψεις ή τυχόν άστοχες ενέργειες χρηµατοδότησης ή άλλων
δράσεων γύρω από µελλοντική έρευνα πάνω σε ίδια αντικείµενα
και τοµείς που χρηµατοδοτήθηκαν, αλλά δεν απέφεραν τίποτα.
Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Υπουργέ -δυστυχώς δεν
γίνεται σε άλλα Υπουργεία, που οφείλουµε να το κάνουµε- και για
λόγους σωστής αξιολόγησης, αλλά και για λόγους εξοικονόµησης
πόρων να κάνετε µια αξιολόγηση του ερευνητικού έργου που έχει
γίνει τα περασµένα χρόνια. Και µάλιστα όσες έρευνες έχουν χρηµατοδοτηθεί κιόλας από το δηµόσιο και από το ίδιο το Υπουργείο
σας να τις συγκεντρώσετε όλες αυτές τις µελέτες, να τις αξιολογήσετε, να δείτε ποια είναι τα αποτελέσµατά τους και να υπάρχει
και µια αξιολόγηση και µετά το τέλος του ερευνητικού έργου για
το τι αποτελέσµατα φέρνει ως προς την πρόοδο στην κοινωνία
είτε µε θέσεις εργασίας είτε µε βελτίωση γενικότερα της ζωής
στην πατρίδα µας. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα -που γνωρίζετε και εσείς και όλοι µας- κατάχρησης των
δηµοσίων πόρων εις βάρος της έρευνας.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι για το σχέδιο δράσης, το
οποίο, όπως ορίζεται µέσα στο νοµοσχέδιο, επικαιροποιείται ανά
επτά χρόνια, είναι καλό να ορίσετε και µια ενδιάµεση αναθεώρηση, κύριε Υπουργέ, γιατί οι εξελίξεις στην επιστήµη είναι ραγδαιότατες και στα επτά χρόνια µπορεί να ξεπεραστεί µια
τεχνολογία, παραδείγµατος χάριν, κάτι που µπορεί να προβλεφθεί αν µε µια ενδιάµεση αναθεώρηση στο ήµισυ της επταετίας
µπορούµε να στρέψουµε την έρευνα κάπου που δεν θα είναι ξεπερασµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κασαπίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Παραδείγµατος χάριν στα σκουπίδια, µιλάµε ακόµα για ΧΥΤΑ
στην Ελλάδα ενώ έχουν πάει στην ανακύκλωση τρίτης γενιάς
στην Ευρώπη.
Τέλος, θα ήθελα να υποστηρίξω µια νοµοτεχνική βελτίωση που
κάνατε σχετικά µε το µάθηµα της Χηµείας ως µάθηµα στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Θεωρώ,
ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό το µάθηµα και δεν θα πρέπει να
τεθεί σε αντιδιαστολή µε το µάθηµα της Πληροφορικής. Μάλιστα, µπορώ να πω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι το µάθηµα του µέλλοντος για τη χώρα µας, δεδοµένου του ότι αν θέλουµε πρόοδο
και ανάπτυξη, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που έχει η πατρίδα
µας µέσα από τους φυσικούς πόρους και τη µοναδική βιοποικιλότητα, άπτονται των φυσικών ενώσεων στην ελληνική φύση που
είναι χηµικές ουσίες. Χρειάζονται αυτήν την παιδεία τα ελληνόπουλα για να είναι εξοικειωµένα από τη µικρή τους ηλικία, µέχρις
ότου φτάσουν σε τέτοια ηλικία που θα µπορούν να προαγάγουν
τέτοιες δραστηριότητες.
Κλείνω, µε µια τροπολογία που σας έχει επανακατατεθεί και
αφορά τα βοσκοτόπια. Δεν λύνει το πρόβληµα των βοσκοτόπων
αυτή η τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Είναι άλλου Υπουργείου βέβαια. Εµείς προτείνουµε να την αποσύρετε και η λύση του προβλήµατος των βοσκοτόπων, που ταλαιπωρεί όλη την ελληνική
ύπαιθρο, είναι µε µεταφορά, κυρία Πρόεδρε, της Γενικής Γραµµατείας Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο
Γεωργίας που είναι και ο φυσικός του χώρος.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κασαπίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» του ΤΕΙ Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, η ΓΣΕΕ καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο δηλώνει ότι
θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατρέψει τις αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντιδηµοκρατικές πολιτικές των µνηµονίων που
εξαθλιώνουν την κοινωνία.
Το ψήφισµα για την οικονοµία του χρόνου θα κατατεθεί στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης: Αριθµός Πρωτοκόλλου
3580 27-1-2014.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Μία παράκληση, κυρία συνάδελφε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Θα ήθελα να µην το κάνουµε θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι εννοείτε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το αντικείµενο
που έχετε πάνω µε ένταση, σας παρακάλεσα, χωρίς να γίνει συζήτηση, να το βάλετε κάπου κάτω. Ας µην κάνουµε, όµως, συζήτηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν σας
δίνω τον λόγο. Σας παρακαλεί το Προεδρείο. Σας το παρακάλεσα χωρίς να γίνει δηµόσια συζήτηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα ήθελα
να σας δώσω τον λόγο. Σας παρακαλώ να το κάνετε. Αφού θέλετε να κάνουµε λόγο και για το µπαλόνι, το οποίο είναι στο Κοινοβούλιο, τι να σας πω;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να κάνετε µονοµερώς
λόγο από θέση εξουσίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτήν την
εξουσία τόσο πολύ τη χρησιµοποιώ και το κάνετε θέµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι φαίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό είναι
εξουσία; Να σας παρακαλώ χωρίς να δίνω δηµοσιότητα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν µου δώσετε τον λόγο, θα σας
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν σας
δίνω τον λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχετε ιδέα σε τι αναφέρεστε.
Γι’ αυτό σας ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λέτε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προσβάλλετε όλους τους ανθρώπους που συµµετείχαν στην πορεία και κρατούσαν αυτό το
µπαλόνι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί δεν ήρθαν
οι άλλοι συνάδελφοι µε µπαλόνια µέσα στο Κοινοβούλιο; Μέσα
στο Κοινοβούλιο µπαλόνια; Σας παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν µου δώσετε τον λόγο, θα
σας απαντήσω. Αυτό που κάνετε είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πήρατε τον
λόγο από µόνη σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι κατάχρηση εξουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε πολύ. Έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτή η Βουλή
θα µείνει στην ιστορία µας και θα κριθεί καθένας για ό,τι έκανε
σωστό, για ό,τι σωστό αρνήθηκε ή απέφυγε να κάνει για να σωθεί
η πατρίδα µας. Αυτή η περίοδος της Βουλής συνέπεσε µε µια
κρίση, η οποία ξεκίνησε ως κρίση αξιών και αρχών, ως ηθική
κρίση και σταδιακά κατέληξε σε οικονοµική και κοινωνική κρίση,
την εικόνα αυτής της κρίσης δίνει σήµερα ολόκληρη η χώρα: Από
το Κοινοβούλιο, σε όσους παρακολουθούν τη συνεδρίαση µέχρι
τις πλατείες και τους δρόµους της πρωτεύουσας µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων.
Εύχοµαι να µην οδηγηθούµε σε µια εθνική κρίση, όπως εκείνες
που έχω ζήσει στο παρελθόν.
Είχαµε την τύχη να γεννηθούµε σε µια χώρα προνοµιακή από
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πολλές πλευρές, αλλά σε µία περιοχή τη Βαλκανική που κάθε
δυο-τρεις γενιές γίνεται και µία αναδιάταξη συνόρων, αφού προηγηθούν αιµατηρές είτε εµφύλιες είτε διακρατικές συγκρούσεις.
Έκκληση απευθύνω σε όλους µας ατοµικά σε καθέναν από
εµάς και συλλογικά σε όλους όσοι υπηρετούν θεσµούς που δεν
πρέπει να τους αφήσουµε να οδηγηθούν στην πλήρη απαξίωση.
Με πρώτο το Κοινοβούλιο. Εκφράζει άµεσα και αυθεντικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία –είτε την εκτελεστική είτε τη δικαστική- τη λαϊκή κυριαρχία, που αποτελεί τη
βάση της δηµοκρατίας µας.
Είναι ώρα συγκλίσεων. Είναι ώρα για εθνική ενότητα. Να κατέβουν οι τόνοι µιας στείρας αντιπαράθεσης για πράγµατα που
αποδειχθούν «αδειανά πουκάµισα». Η κρίση είναι ενεργός, τα θύµατά της πολλαπλασιάζονται και οφείλουµε ως Έλληνες, να µην
αφήσουµε να ολοκληρωθεί αυτή η κρίση µε ένα νέο εθνικό διχασµό!
Σήµερα, που πιστεύω ότι είναι πραγµατικά η πιο δύσκολη ώρα
στις διαπραγµατεύσεις που γίνονται µε άτεγκτους δανειστές όπως είναι πάντα οι δανειστές- οι πολιτικές και πολιτειακές ηγεσίες της χώρας θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τι αυτήν τη
στιγµή ο ελληνικός λαός και η χώρα έχουν ανάγκη για την ενότητα και την εθνική µας οµοψυχία. Και όταν επανέλθουµε σε οµαλές συνθήκες, τότε ας συνεχίσουν οι πατροπαράδοτοι καυγάδες
µας.
Θα πω δυο λόγια για το νοµοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε.
Παρακολούθησα και τις τρεις µέρες έναν πραγµατικά γονιµότατο διάλογο, ο οποίος, όµως, κύριε Υπουργέ, αδικεί το νοµοσχέδιό σας. Δεν έπρεπε να δεχθείτε, δεν έπρεπε να δεχθεί και
το Προεδρείο της Βουλής, δεν έπρεπε να δεχθεί, επιτέλους –αντί
να απευθύνει εκκλήσεις- η Διάσκεψη των Προέδρων και η Ολοµέλεια της Βουλής για µια ακόµα φορά να «πνίγεται» σε πλήθος
άσχετων σε µας ένα νοµοσχέδιο στρατηγικής σηµασίας για την
ανάπτυξη της χώρας, ένα νοµοσχέδιο για έναν πολύ σηµαντικό
τοµέα, όπως οµολογήθηκε από όλες τις πλευρές.
Ουσιαστικά, ήταν ένας επαναστατικός νόµος ο 1514/1985
όπως εγώ τον γνώρισα, ένας νόµος στο πλαίσιο µιας ειρηνικής
επανάστασης που έγινε τη δεκαετία του 1980, η οποία πήγε
στράφι, γιατί και τότε το ελληνικό δαιµόνιο ήταν όχι να δούµε
πώς θα βγει η χώρα στους νέους ορίζοντες, αλλά ποιος θα καταστήσει την «ενός ανδρός αρχή».
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία
σαράντα χρόνια δεν µπορεί να λειτουργεί µε την ενός ανδρός
αρχή. Ο ίδιος ο Θεός –λέει η Εκκλησία- έκανε λάθος. Είχε δίπλα
έναν άγγελο. Όµως, ήταν ο διάβολος. Άρα, δεν µπορεί άνθρωπος να είναι αλάθητος. Θα έχει την αυλή του, θα έχει τα συµφέροντα που θα καραδοκούν είτε να εκβιάσουν και να αποκεφαλίσουν είτε να υπονοµεύσουν και να συναλλαγούν.
Αυτές είναι οι απόψεις τις οποίες έχω και συχνά τονίζω για τον
κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία.
Ο νόµος 1514/1985, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι είναι σε αναστολή, γιατί το 2008 κάποιοι εγκέφαλοι σκέφθηκαν να τον αναθεωρήσουν.
Τελικά, η έρευνα, η τεχνολογία, οι καινοτοµίες, που χρειάζεται
η οικονοµία και χρειάζεται η χώρα, προχωρούν µε βήµα σηµειωτόν, ανάλογα µε το τι θα µας έρθει απέξω. Έχουµε κρεµαστεί
οι πάντες στο ΕΣΠΑ και τα κοινοτικά προγράµµατα, όπως έγινε
και σε άλλες νότιες χώρες, παράλληλα και µε τη διαφθορά.
Και τώρα, κύριε Υπουργέ, σε ένα πραγµατικά πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο τι τα θέλατε και δεχθήκατε ένα σωρό τροπολογίες
για άσχετα θέµατα;
Για το νοµοσχέδιο, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω υπόψη
µου το κοινό υπόµνηµα πρυτάνεων και προέδρων των ΤΕΙ, οι
οποίοι επικροτούν το νοµοσχέδιο αλλά και ζητούν κάποια συγκεκριµένα πράγµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Έχουν γίνει δεκτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Από αυτά ορισµένα έγιναν
δεκτά. Εγώ σας λέγω µόνο ένα χαρακτηριστικό: Όλα αυτά τα
κέντρα στηρίζονται –µην φανεί παράξενο- εκτός από τους σπουδαίους ερευνητές που έχουµε και σε αυτούς που βοηθούν,
στους υπότροφους. Κύριε Υπουργέ, πώς θα είναι σύµβαση ερ-
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γασίας η σχέση απασχόλησης ενός υπότροφου σε ένα πρόγραµµα; Πώς θα εξαρτάται η απασχόλησή του από την κοινή
υπουργική απόφαση που θα βγάλει ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου και διά περιφοράς θα υπογράφουν άσχετοι
Υπουργοί;
Ας µην συνεχίσω επ’ αυτού. Παρακαλώ γράψτε: «Δεν συνάπτουν συµβάσεις. Απασχολούνται.» Και εκεί δεν χρειάζεται ούτε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ούτε ΑΣΕΠ ή οτιδήποτε
άλλο. Χρειάζεται έλεγχος, αξιολόγηση δίκαιη και αντικειµενική
που αυτήν τη στιγµή δεν γίνεται. Γίνεται για τα πρόσωπα και όχι
για το έργο συνολικά ενός ερευνητικού κέντρου. Αυτό είναι το
κλειδί.
Γνωρίζετε τις απόψεις µου σχετικά µε το σφαγιασµό του τοµέα
ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα µας που έγινε
για συντεχνιακούς -και µόνο- λόγους και µάλιστα τελικώς σε
βάρος εκείνων που υποτίθεται ότι όσοι τους εκφράζουν ως συντεχνία όπως το ΤΕΕ, εκπροσωπούν και τα συµφέροντά τους.
Αυτή είναι η πολεµική και η αντιπαράθεση και η παραγνώριση
του µεγάλου ρόλου χιλιάδων αποφοίτων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω κάτι που το ξέρετε αλλά θέλω να
το ακούσουν όλοι: Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι
εκείνα που µπορούν µε εφαρµοσµένη έρευνα, να αξιοποιήσουν
τη βασική έρευνα είτε πανεπιστηµιακών είτε εξωπανεπιστηµιακών ερευνητικών κέντρων. Εάν διαβάσετε –και θα το διαβάσατε
ασφαλώς- το υπόµνηµα της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, του
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ», του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, θα δείτε γόνιµες πραγµατικά προτάσεις και σκέψεις.
Γιατί σας το αναφέρω αυτό τώρα; Διότι ένας νόµος όπως
αυτός, θα έπρεπε να είναι περισσότερο νόµος-πλαίσιο και όχι λεπτοµερειακός. Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι σας αφήνει περιθώρια να δείτε κάποια ζητήµατα και εσείς και οι υπηρεσίες του
Υπουργείου. Και τα ιδρύµατα τα ίδια πρέπει να σταµατήσουν
αυτόν τον πόλεµο ανάµεσά τους. Και βέβαια η πολιτεία πρέπει
να είναι δίκαιη στην αντιµετώπισή τους, όπως θα πρέπει να είναι
και σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ.
Δεν µπορεί να περιορίζονται ώρες εργαστηριακών µαθηµάτων
στα ΤΕΙ αντί να ενισχύονται και αντίθετα, µαθήµατα θεωρητικά,
στα οποία φυσικά δεν πηγαίνουν και πολλοί σπουδαστές, ενισχύονται στις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Τέλος, –επειδή το νοµοσχέδιο έχει θέµατα κυρίως όσον αφορά
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση- θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ,
ότι όποιος σκέφτηκε τη διάστιξη «Χηµεία ή Πληροφορική», δεν
το µελέτησε καλά το ζήτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Η Βουλή το ψήφισε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Την άποψή µου σας λέω γι’
αυτόν που το εισηγήθηκε. Επήνεσα το νοµοσχέδιό σας. Είναι
στρατηγικής σηµασίας, µε όποια αδυναµία και αν έχει. Όµως, ο
πλούτος της χώρας µας, όπως είπα στον κ. Μανιάτη προχθές,
δεν είναι ο ορυκτός πλούτος, τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο.
Είναι το περιβάλλον. Είναι ό,τι ζούµε σε αυτήν την πραγµατικά
προνοµιακή χώρα.
Εγώ, όπως ίσως γνωρίζετε, ως Υπουργός Παιδείας από τη δεκαετία του ’80 εισήγαγα την Πληροφορική στα σχολεία. Κάναµε
τις πρώτες αγορές των προσωπικών υπολογιστών.
Είναι µεγάλη υπόθεση η Πληροφορική. Η παιδεία, όµως, δεν
είναι για να κατασκευάσει µόνο ανθρώπους-µηχανές. Γι’ αυτό
είµαι αντίθετος και στη θεωρία που πρωτοάκουσα εδώ από την
πρώην Υπουργό και προσωπική µου φίλη, την κ. Διαµαντοπούλου, για την αριστεία.
Τι σηµαίνει «αριστεία»; Σηµαίνει παραδείγµατος χάριν ότι για
να κάνουµε αρίστους στα πειραµατικά σχολεία στα οποία εκπαιδεύονται οι µέλλοντες δάσκαλοι και καθηγητές, δεν γίνεται κλήρωση αλλά εξετάσεις εισαγωγής. Αλλά που θα πάνε όταν γίνουν
δάσκαλοι και καθηγητές; Εκεί που θα πάνε να διδάξουν, θα
έχουν παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των επιπέδων νοηµατικής ωριµότητας. Δηλαδή, αυτοί οι δάσκαλοι και οι
καθηγητές αύριο θα διδάξουν σε αρίστους;
Αυτά είναι και πολιτισµική και δηµοκρατική διολίσθηση. Διορθώστε το, σας παρακαλώ. Δεν µπορείτε τώρα, αλλά διορθώστε
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το.
Κανείς δεν θα έχει αντίρρηση, γιατί η κοινωνία µας, κυρία Πρόεδρε, δεν χρειάζεται επιστήµονες µόνο µε τεχνικές δεξιότητες.
Χρειάζεται και επιστήµονες µε συναισθηµατικές δεξιότητες και
ευαισθησίες, µε κοινωνικές δεξιότητες. Αλλιώς, θα κάνουµε
έρευνες και επιστήµονες για να κάνουµε ατοµικές βόµβες ή ό,τι
γίνεται σήµερα.
Και ξέρετε ότι η χρηµατοδότηση παραδείγµατος χάριν στο
MIT, σε αυτά τα ιδρύµατα στην Αµερική, έχει να κάνει περισσότερο µε τη παραγωγή πολεµικών µέσων πιο πολύ παρά πραγµατικής ανάπτυξης της οικονοµίας µιας χώρας όπως οι ΗΠΑ, όπου
σαράντα εκατοµµύρια είναι άνεργοι και εκτός ασφαλιστικού συστήµατος. Ο Οµπάµα πέφτει, διότι προσπαθεί να αλλάξει κάτι σε
αυτό το καθεστώς, στο οποίο δυστυχώς διολισθαίνουµε και
εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε την ανοχή
όλων επιτρέψτε µου να πω κάτι ακόµα, γιατί κράτησα µια σηµείωση.
Κύριε Υπουργέ, πολλά λέγονται για τα κονδύλια, τα έργα του
ΕΣΠΑ κ.λπ.. Έχετε υπόψιν σας ότι υπάρχει το προσωπικό νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου –τα οποία εποπτεύονται και
από το Υπουργείο σας και από άλλα Υπουργεία- που έχει στερηθεί ό,τι έπαιρναν από έργα του ΕΣΠΑ, ενώ µε την ένταξή τους
στο ενιαίο µισθολόγιο συνεχίζουν και ορθώς τα παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί το είχαν πριν ως κίνητρο για την περίφηµη απορρόφηση κονδυλίων και τώρα το
στερούνται. Είναι παραλείψεις κατά τη µεταφορά και αυτών στο
ενιαίο µισθολόγιο και πρέπει να διορθωθεί.
Τέλος, σας παρακαλώ πολύ για το εξής: Δεν είναι αµαρτία να
είναι ακόµη τριακόσιοι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα; Προκηρύχθηκαν θέσεις αλλά σε ειδικότητες που δεν τους αφορούν και
έµειναν κενές κι αυτοί υπό απόλυση. Δεν είναι µεταχείριση αυτή.
Πρέπει να τελειώσει.
Θα µου πείτε ότι και αυτό το παραλάβατε από πριν. Από πριν
παραλάβατε και πολλά δεινά, διότι και τότε µε µια τροπολογία
µε είκοσι πέντε άρθρα ήρθαν εδώ. Κανείς δεν πρόφταινε να τα
διαβάσει και έτσι επήλθε ένα καταστρεπτικό πλήγµα στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µε την κατάργηση των µισών τµηµάτων των επαγγελµατικών σχολών.
Τώρα λέµε –το λέτε εδώ κι εσείς- για την τάξη µαθητείας.
Ωραία, θα κάνουµε και εξαγωγή χωρίς να ξέρουµε πού θα πάνε
ή τι θα κάνουν. Γιατί εδώ εµείς –η βιοµηχανία µας δηλαδή- για
την ώρα δεν είµαστε σε θέση να καλύψουµε πολλές θέσεις µαθητείας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εγώ σας
ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανίτης-Αβράµης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός έπρεπε να µείνει, γιατί θα αναφερθώ ειδικά σε αυτόν και θα του υποµνήσω ορισµένα πράγµατα.
Δεν θα αποφύγω τον πειρασµό, κυρία Πρόεδρε, να αναφερθώ
στη χθεσινή αγόρευση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος βεβαίως,
ως υπερασπιστής, έπραξε το καθήκον του εις το ακέραιο. Κάθε
κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα υπερασπίσεως -και αυτό είναι
αναφαίρετο- είτε δια της απολογίας του είτε δια των µαρτύρων.
Και ασφαλώς ο δικηγόρος υπερασπίσεως είναι σεβαστός σε ό,τι
λέει.
Πλην, όµως, όταν η υπεράσπισις ασκείται εδώ και µάλιστα,
από έγκριτο νοµικό και καθηγητή του πανεπιστηµίου, είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να ερµηνεύεται µία οικεία διάταξις που
αφορά εις την παθητική δωροδοκία του Ποινικού Κώδικος κατά
τρόπον στενόν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό είναι επί του θέµατος,
κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, επί του θέµατος, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Έχει πρόβληµα ο κ. Κακλα-
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µάνης; Ένα λεπτό θα µιλήσω. Όµως, πρέπει να µιλήσω. Και θα
εξηγήσω τον λόγο, γιατί δεν γνωρίζει ο κ. Κακλαµάνης.
Χθες µου στέρησε την ευκαιρία ο κ. Νεράντζης στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας, παρά το γεγονός ότι του ζήτησα τον
λόγο προ ηµερησίας διατάξεως για να θίξω το συγκεκριµένο
θέµα. Παρόντος του κ. Παυλόπουλου, δεν µου έδωσε την ευκαιρία ο κ. Νεράντζης, λέγοντάς µου «κάποια άλλη φορά». Όχι,
τώρα, αυτήν τη στιγµή θα τα πω και ας εξαντλήσω το χρόνο.
Δεν γνωρίζει ο κ. Παυλόπουλος ότι υπάρχει διασταλτική ερµηνεία των νόµων; Δεν γνωρίζει το θέσφατο εκείνο δυνάµει του
οποίου το έλασσον ακολουθεί το µείζον; Ο υπάλληλος, λοιπόν,
που επεκέντρωσε την υπεράσπισή του -ο όρος «υπάλληλος» δεν
είναι εν στενή εννοία, αλλά εν ευρεία εννοία και εκ του ελάσσονος αγόµεθα εις το µείζον και µείζον είναι ο δηµόσιος λειτουργός, ο οποίος λέγεται Βουλευτής- επέµενε στην υπεράσπισή του.
Όµως, πέραν αυτού είπε ότι µπορεί οποιοσδήποτε Βουλευτής
να κάνει ερωτήσεις και επερωτήσεις εδώ µέσα για οποιονδήποτε
επιχειρηµατία. Όταν, όµως -αυτό δεν το είπε- κάνει ερωτήσεις
εναντίον άλλου ανταγωνιστού επιχειρηµατίου, έχει το δικαίωµα
ο Βουλευτής και ο καθείς εξ ηµών να υπονοήσει -οπωσδήποτε
ευλόγως- ότι χρηµατίζεται, όπερ και εγένετο µε τον κ. Μιχελάκη.
Λυπάµαι, που δεν είναι εδώ ο κ. Λοβέρδος. Τα είπα προχθές
στον κύριο Υπουργό.
Έρχοµαι τώρα διεξοδικώς στα κρίσιµα σηµεία του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν είπατε στον κ. Λοβέρδο
ότι πρέπει να αλλάξει στο άρθρο 1 τη διατύπωση, «…µε την υλοποίηση των ορισµών του άρθρου 16 του Συντάγµατος». Το άρθρο
2 έχει εννέα παραγράφους. Επικουρικώς -σηµειώστε το, παρακαλώ- µπορεί µε το άρθρο 16, παράγραφος 1, να συµπληρώσει
επικουρικώς αν θέλει -δεν είναι αναγκαίο- και την παράγραφο 7,
που αναφέρεται εις τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, εις την
προστασίαν των νέων επαγγελµατιών και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά
είναι καθαρά νοµικά.
Τονίζω, όµως, τώρα το εξής: Αυτός ο κυκεών των διατάξεων
του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου -πενήντα διατάξεις- είναι ένα πρόσφορο έδαφος εκροής χρήµατος σε ύποπτες δεξαµενές. Το
έθεσα εχθές διεξοδικά µε παραδείγµατα ποιες είναι οι ύποπτες
δεξαµενές. Εδώ διαλαµβάνονται πολύ περίεργα πράγµατα. Δεν
θα αναφέρω τα ίδια, δεν θα τα επαναλάβω.
Αναφέροµαι ενδεικτικώς στην παράγραφο 12 του άρθρου 2,
η οποία εκτός των άλλων λέει, «…να αντιµετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασµού µε
ενέργεια και τρόφιµα και η δηµογραφική γήρανση». Που είστε,
κύριε Λοβέρδο; Και η δηµογραφική γήρανση µε τι θα αντιµετωπιστεί; Με τεχνολογικά κέντρα; Με τι; Με έρευνες; Πού; Και
ποιος θα τις κάνει;
Και είπα πώς γίνεται αυτή η γήρανσις, που γίνεται εσκεµµένως,
πώς δηµιουργείται αυτό το οξύτατο δηµογραφικό πρόβληµα.
Πρέπει να επιδοτηθούν τα νέα ζευγάρια, τα νέα Ελληνόπουλα να
κάνουν οικογένειες, να απαλλαγούν από κάθε φόρο οι πολύτεκνοι, να κρατήσουµε το γένος. Το τόνισα! Έχουµε ανάγκη ερευνητικών κέντρων για αυτά; Ξέρουν πώς θα κάνουν παιδιά και πώς
θα τα αναστήσουν, σαν Ελληνόπουλα, κατά τας επιταγάς του άρθρου 2, παράγραφος 1, δηλαδή, να ενισχύουν την εθνική και
θρησκευτική τους συνείδηση.
Πού γίνεται αυτό; Σε ποιο σχολείο γίνεται αυτό; Μόνο τα αντίθετα γίνονται. Αντίθετα, πληγώνεται, τορπιλίζεται η εθνική συνείδηση και το πατριωτικό φρόνηµα. Καταπολεµείται η ορθοδοξία
εσκεµµένως και υπούλως.
Πάµε να πούµε και δυο κουβέντες για τα άλλα. Μίλησα για δεξαµενή. Βλέπω εδώ τους συµβούλους. Τι χρειάζονται οι σύµβουλοι; Ένας ερευνητής δεν χρειάζεται µόνο τα πτυχία του σαν
ένδειξη της καταρτίσεώς του. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αποδώσει έργο, µηχανήµατα χρειάζεται, εξοπλισµό χρειάζεται και τη
στοργή του κράτους εκεί που αξίζει πράγµατι. Οι σύµβουλοι τι
χρειάζονται; Να µια δεξαµενή.
Προχωρώντας παρακάτω, θα πω το εξής: Άκουσον-άκουσον,
στο Πεδίο Εφαρµογής –δεν ξέρω αν µε ακούτε, κυρία Πρόεδρε,
γιατί κυρίως απευθύνοµαι σε σας που ξέρω ότι κατά το µάλλον
τα αυτά φρονείτε, βλέπω µάλιστα ότι χαµογελάτε- λέει ότι θα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ’ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

πριµοδοτηθεί κρατικά το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος.
Τι έρευνες θα κάνει το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, αξιότιµοι
κύριοι; Το είπαµε χαρακτηριστικά εχθές. Για να γίνεται η περιτοµή πλέον ανώδυνα ή µε ηλεκτρονικό τρόπο ή µε ακτίνες λέιζερ;
Αυτές τις έρευνες θα κάνει; Ντροπή! Αρκετά παίρνουν οι
Εβραίοι. Αρκετά µας αποµυζούν το αίµα.
Πέραν αυτού, λέει εδώ «Ερευνητικό Κέντρο Μοχάµεντ Άλι».
Ούτε ξέρω τι είναι αυτό το πράγµα. Τι είναι αυτό; Να, οι δεξαµενές, λοιπόν, που θα πάνε.
Επίσης, αναφορικά µε τη συµβολή του γυναικείου φύλου, αυτό
είναι αυτονόητο. Αλίµονο! Υπάρχουν γυναίκες µε εγκέφαλο πολύ
ανώτερο από των ανδρών. Αυτό είναι αποδεδειγµένο.
Όµως, τώρα παίζουµε εν ου παικτοίς. Για ποιο λόγο, αξιότιµη
κυρία Πρόεδρε; Για τον απλούστατο λόγο ότι οι εγκέφαλοί µας
ήδη κοσµούν ξένα ερευνητικά κέντρα. Ήδη δεκάδες χιλιάδες Έλληνες επιστήµονες έχουν προστρέξει στην Αµερική που θα τους
απορροφήσει, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, παντού. Με το
υπάρχον τι θα κάνουµε; Είναι κρίσιµη η ερώτησή µου και η παρατήρησή µου. Τι έκανε µέχρι τώρα και τι απέδωσε το υπάρχον;
Τώρα ξαφνικά το θυµηθήκαµε;
Και είναι πολλά άλλα.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, τι
τόνος φωνής είναι αυτός;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Να βάλετε ωτοασπίδες,
κυρία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Αρβανίτη.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Να σας αγοράσω εγώ ωτοασπίδες µε δικά µου έξοδα.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Κοσµίως δεν µπορείτε να τοποθετηθείτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Έτσι µιλάω εγώ. Αγορεύω,
δεν γελάζω, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Εδώ είναι για αγορεύσεις
και όχι για αναγνώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, τη σκέψη σας, κύριε Αρβανίτη, γιατί έχετε ήδη
φθάσει στα οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Αυτά ήθελα να πω, κυρία
Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι περιττά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Ο κ. Μάξιµος Σενετάκης έχει τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα αποτελεί µία εξαιρετικά σοβαρή προσπάθεια αναµόρφωσης του τοµέα έρευνας και τεχνολογίας, προκειµένου να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στο νέο παραγωγικό πρότυπο που
διαµορφώνουµε και να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό για την ανάπτυξη της χώρας.
Όµως, για να µπορέσουµε να επιτύχουµε αυτόν τον στόχο,
ήταν επιβεβληµένο να αναπροσαρµόσουµε το θεσµικό πλαίσιο
που έχει ήδη ξεπεραστεί από τις συνθήκες και να δηµιουργήσουµε ένα νόµο εύχρηστο, αποδοτικό και –το κυριότερο- άµεσα
εφαρµόσιµο. Για να συµβεί αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η ενοποίηση του χώρου της έρευνας. Έτσι, δηµιουργείται υπό τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ο ενιαίος εθνικός χώρος
έρευνας, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για την κοινωνία της
γνώσης και –το κυριότερο- θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών, ερευνητικών αποτελεσµάτων και γνώσης.
Μάλιστα, η δυνατότητα που δίνει το νοµοσχέδιο για τη διαµόρφωση µίας ευέλικτης και αποτελεσµατικής εθνικής πολιτικής θα
ενισχύσει και θα αξιοποιήσει το ερευνητικό δυναµικό και τις
ερευνητικές υποδοµές της χώρας. Αυτό καθίσταται εφικτό µε την
εισαγωγή όρων αριστείας και διαρκούς αξιολόγησης, µε την τόνωση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, µε την άρση των παραγόντων που λειτουργούν ανασχετικά στην προώθηση
ερευνητικών ιδεών, καθώς και µε τη διασύνδεση της έρευνας µε
την παραγωγική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι περιττό να πούµε ότι η έµ-
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φαση πρέπει να δοθεί στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί αξία
έχουν τα ελληνικά µυαλά που δεν αξιοποιούνται, τα ελληνικά
µυαλά που µεταναστεύουν. Αυτό είναι που πρέπει να φροντίσουµε πριν και πάνω απ’ όλα, να αξιοποιήσουµε δηλαδή όλη
αυτή τη δυναµική.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι προς αυτήν την κατεύθυνση το νοµοσχέδιο
επιτυγχάνει το στόχο του, διότι επιδιώκει να αναστρέψει την πυραµίδα. Η έρευνα και η καινοτοµία να ξεκινά από κάτω προς τα
πάνω και να µην πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κόσµος γύρω µας αλλάζει ραγδαία. Νέες έννοιες και νέοι τρόποι σκέψης µπαίνουν στη ζωή
µας. Ζούµε στην εποχή της επαναστατικής οικονοµίας, µίας εποχής δηλαδή που ο νους θεωρείται πολύτιµος παραγωγικός συντελεστής. Αυτή η οικονοµία, που είναι µία πραγµατικότητα, µας
οδηγεί στον επαναστατικό πλούτο, τον πλούτο δηλαδή που δηµιούργησαν οι σύγχρονοι µεγιστάνες της τεχνολογίας, ξεκινώντας τις επιχειρήσεις τους από το υπόγειο του σπιτιού τους και
καταφέρνοντας µετά από µερικά χρόνια να τις δουν µε κεφαλαιοποιήσεις πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Αυτό σηµαίνει πως η καινοτοµία και η τεχνολογία, προϊόντα
δηλαδή της έρευνας, προσδιορίζουν την έννοια µιας νέας οικονοµίας που δεν έχει καµµία απολύτως σχέση µε τα παραδοσιακά
µοντέλα των γνωστών σχολών οικονοµικής σκέψης.
Το ερώτηµα, λοιπόν, για µας είναι πού κοιτάµε. Κοιτάµε προς
το µέλλον ή προς το παρελθόν; Νοµίζω πως πλέον δεν έχουµε
περιθώρια οπισθοδρόµησης. Είµαστε µια µικρή οικονοµία µε
λαµπρά µυαλά. Είναι στο χέρι µας και στις δυνατότητές µας να
τα αξιοποιήσουµε, να παράξουµε καινοτόµα και ποιοτικά προϊόντα που να απευθύνονται σε πολίτες που επιθυµούν και µπορούν να πληρώσουν για την ποιότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ως πολιτεία, λοιπόν, έχουµε χρέος να αναβαθµίσουµε την ποιότητα και το περιεχόµενο των σπουδών, την ανάπτυξη της έρευνας, της πρωτοτυπίας, να ενθαρρύνουµε τη συνεργασία των
τεχνολογικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων και να προσανατολίσουµε το νέο µοντέλο ανάπτυξης στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας µε βάση την ποιότητα, της οποίας πρωταρχικός
παράγοντας είναι η καινοτοµία.
Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο υπηρετεί αυτήν τη συλλογιστική
και είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Δαβάκης για προτασσόµενη δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες µέρες
στη Βουλή συζητείται ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, όπως
ελέχθη προηγουµένως και από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής
κ. Κακλαµάνη, ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί τόσο στην
έρευνα όσο και στην τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και στην καινοτοµία. Η καινοτοµία αποτελεί τη λυδία λίθο στη νέα προγραµµατική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει ήδη, το νέο ΕΣΠΑ –το ΣΕΣ,
όπως λέγεται- και θεωρώ ότι αν επιτευχθούν οι στόχοι και αν
προσφερθούν οι κατάλληλες προτάσεις καινοτόµων λύσεων
πάνω σε ζέοντα ζητήµατα της σηµερινής ελληνικής πραγµατικότητας, θα αποτελέσει µία ευοίωνη προοπτική και ένα πολύτιµο
εργαλείο γι’ αυτό που λέγεται ανάπτυξη στη χώρα µας. Άλλωστε,
η καινοτοµία είναι το ζητούµενο σε πάρα πολλές φάσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει κάποια στιγµή για θέµατα που
αφορούν όρους, όπως είναι η έρευνα -πέραν των καταθέσεων
νοµοσχεδίων και των επιµέρους συζητήσεων οι οποίες γίνονται
σ’ αυτήν την Αίθουσα- να παρακολουθείται από την πολιτική ηγεσία και η εφαρµογή των συγκεκριµένων φάσεων της έρευνας.
Διότι όλοι γνωρίζουµε ότι αυτός ο τόπος έχει και ερευνητικά κέντρα. Αναφέρθηκε προηγουµένως το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, το
οποίο, αν δεν απατώµαι, εγκαινιάστηκε το 1965 ή 1966 µε πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Δηµαρά και άλλους πολλούς και έχει
δύο φάσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και τη θεωρητική
ανάπτυξη.
Επίσης, υπάρχει το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, το Κέντρο
Βυζαντινών Ερευνών και το Κέντρο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρ-
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χαιότητας για θέµατα που αφορούν θετικές επιστήµες.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει κάποια στιγµή σ’ αυτόν τον τόπο
η Κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία, να παρακολουθήσει -και ειδικά
όταν µιλάµε για το µέγα όρο, το µέγα κλειδί που λέγεται
«έρευνα»- αυτούς για τους οποίους νοµοθετούµε και από τους
οποίους ζητούµε να εφαρµόσουν αυτά που νοµοθετούµε, να παρακολουθήσει και τους εφαρµοστές της έρευνας.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να πω ένα παράδειγµα. Πριν από
λίγες µέρες σε µία επίκαιρη ερώτησή µου για κάτι το οποίο
αφορά τον κτηνοτροφικό κόσµο της χώρας, τον καταρροϊκό πυρετό –για το οποίο υπάρχει τεράστιο ζήτηµα στην ελληνική περιφέρεια- ο παριστάµενος Υφυπουργός κ. Κουκουλόπουλος µου
ανέφερε ότι προκειµένου να εφαρµοστεί η λύση του εµβολίου
για τον καταρροϊκό πυρετό στα πρόβατα, πρέπει να υπάρξει µία
χρονοβόρα έρευνα για να δούµε εάν αυτό το εµβόλιο έχει επιµέρους επιπλοκές τόσο στη ζωική υπόσταση του ζώου, αλλά και
στη γενικότερη υφή και ποιότητα του κρέατος.
Όµως, όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Ινστιτούτο
«ΠΑΣΤΕΡ» ενδεχοµένως ή από όλους αυτούς τους αρµόδιους
φορείς, προκειµένου σήµερα να µη συζητάµε περί διαγραµµάτων και να δίνουµε την άµεση λύση, το εµβόλιο. Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα για τα περί ερεύνης.
Κλείνοντας αυτήν τη µικρή παρέµβαση την οποία έχω, βλέπω
ότι πλέον τηρείται µε αυστηρότητα ο χρόνος, κάτι που είναι κακό
για εµάς τους απλούς Βουλευτές. Νοµίζω ότι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κύριε συνάδελφε, αλλά παραπονείστε αδίκως και πρωθυστέρως,
διότι είπαµε ότι θα δίδεται κάποια σχετική και λογική άνεση χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και βλέπω ότι
όντως δινόταν άνεση χρόνου από τους προκατόχους µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν έχουµε παράπονο, κύριε Πρόεδρε.
Με τον κτύπο του κουδουνιού προσπάθησα να είµαι έτσι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, είναι αυτόµατος ο κτύπος, τι να κάνουµε; Τώρα, δεν γίνεται να το ρυθµίζουµε
κάθε φορά και διαφορετικά. Είναι αυτόµατο αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Θέλω, λοιπόν, να αναφερθώ σε ένα επιµέρους ερευνητικό κέντρο, το οποίο έχει ιδρυθεί µε προεδρικό διάταγµα, ένα πολύ σηµαντικό ερευνητικό κέντρο του τόπου µου, της Λακωνίας, το
Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού στο Μυστρά. Αυτό
το ινστιτούτο είναι το µοναδικό στην Ελλάδα, αφορά τις βυζαντινές σπουδές στη χώρα µας -εφάµιλλο είναι το Ινστιτούτο Βενετίας- και η περιρρέουσα ατµόσφαιρά του από ιδρύσεώς του
συνέχει τον απλό πολίτη, τον πολίτη του Μυστρά, της Λακωνίας.
Ειρήσθω εν παρόδω, για το ινστιτούτο αυτό διετέθη το δηµοτικό
σχολείο Μυστρά, ένα παραδοσιακό κτήριο. Τα παιδάκια του Μυστρά έφυγαν και πήγαν αλλού να κάνουν µάθηµα, προκειµένου
να στεγαστεί στις αίθουσες αυτού του κτηρίου το ινστιτούτο. Δεν
έχει ξανασυµβεί να δίδει η τοπική κοινότητα, τα παιδιά, το δηµοτικό τους σχολείο για να ιδρυθεί ένα ινστιτούτο, ένα ερευνητικό
κέντρο.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι αυτό το ινστιτούτο έχει φανεί µέχρι
τώρα ότι µε δυσκολίες µπορεί να σταθεί στα πόδια του. Και ζητώ
µε την ευκαιρία της καταθέσεως αυτού του νοµοσχεδίου την
ενεργό συµµετοχή της Κυβερνήσεως προκειµένου να φανεί επιτέλους ότι το έχουµε ανάγκη. Το θέλουµε αυτό το ινστιτούτο.
Είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και δεδοµένης της λήξεως των θητειών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου θα ζητούσα να παραταθεί η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο όρθωσε και έστησε αυτό το
ερευνητικό κέντρο.
Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για προτασσόµενη δευτερολογία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αναρωτιέµαι αν η Κυβέρνησή σας
έλαβε το µήνυµα. Έρχοµαι από µία µεγαλειώδη πραγµατικά συγκέντρωση, διαµαρτυρία και πορεία εργαζοµένων, απεργών, απολυµένων, διαθεσίµων, νέων, µεγαλύτερων, συνταξιούχων, όλων
-εν ολίγοις- των θυµάτων σας. Όλοι εναντιώνονται στην πολιτική
σας. Όλοι διαδηλώνουν ότι είναι ώρα να φύγετε. Και εσείς αµετανόητοι νοµοθετείτε εν είδει βιοµηχανικής παραγωγής φωτογραφικών διατάξεων. Εβδοµήντα τρεις έχουν φτάσει να είναι οι
τροπολογίες σε αυτό το νοµοσχέδιο και είκοσι τρεις -αν δεν κάνω
λάθος, θα αναφερθεί η εισηγήτρια µας, η κ. Φωτίου- είναι αυτές
που συζητιούνται για να ψηφιστούν, να γίνουν νόµος του κράτους.
Στη συγκέντρωση έξω ήταν και οι ερευνητές µε ηχηρή και
ισχυρή παρουσία. Εναντιώνονται στο νοµοσχέδιο σας.
Στη συγκέντρωση έξω ήταν οι δικηγόροι, οι οποίοι βρίσκονται
σε απεργία, αποχή και µε δηµοψήφισµα θα καταγράψουν την
εναντίωσή τους στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που προωθείται για να παραδώσετε την ιδιωτική περιουσία σε ποιους; Στους
τραπεζίτες.
Στη συγκέντρωση έξω ήταν και οι απεργοί -οι δοκιµαζόµενοιτης «COCA-COLA». Και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κράτησαν αυτό που η κυρία Πρόεδρος προηγουµένως ανέφερε απαξιωτικά ως ένα µπαλόνι, που πρέπει να κρυφθεί από την Αίθουσα,
να εξαφανιστεί, για να κάνουµε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι
ζωές, αυτά τα κορµιά, που πέφτουν δοκιµαζόµενα από την
ακραία πολιτική αυτής της εταιρείας, της «COCA-COLA», δεν
υπάρχουν. Να κρύψουµε τον αγώνα τους, όπως κάνουν τα καθεστωτικά µέσα ενηµέρωσης που έχουν επιβάλει οµερτά. «Αποµακρύνετε», είπε, «το µπαλόνι. Κρύψτε το».
Δεν κρύβουµε όµως τα νερά της ίδιας εταιρείας που µοιράζονται στους Βουλευτές και έµµεσα διαφηµίζονται. Δεν κρύβουµε τη δυστυχία έτσι που παράγει η πολιτική σας.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, την απελθούσα κυρία Πρόεδρο,
πριν να προτρέξει και να προστρέξει να δηµιουργήσει φθηνές
εντυπώσεις, να αναλογίζεται ότι αυτό το µποϊκοτάζ στην «COCACOLA» αντιπροσωπεύει τον αγώνα ανθρώπων, οι οποίοι µε πάρα
πολύ δύσκολες συνθήκες -και όχι στην ζεστασιά ενός γραφείου
Αντιπροέδρου- δίνουν πραγµατικά µάχες που άλλοι οφείλανε να
έχουν δώσει για αυτούς.
Θα ήθελα να σας πω ότι στη συγκέντρωση αυτή ήταν βεβαίως
και οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, που είναι το µόνο µέσο σήµερα σε
επίπεδο έστω αντιστεκόµενης τηλεοπτικής και ιντερνετικής µετάδοσης που µεταδίδει αυτά που όφειλε να µεταδίδει. Αυτό το
έκτρωµα που δηµιούργησε η Κυβέρνησή σας και λέγεται ΝΕΡΙΤ
είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας, το οποίο φιλοξενεί βεβαίως
µόνο τη Συµπολίτευση, διότι ξέρετε ότι ολόκληρη η Αντιπολίτευση απέχει από αυτό το τερατούργηµα.
Αφού, λοιπόν, πρώτα ρίξατε µαύρο στην ΕΡΤ και αφού στείλατε τέσσερις µήνες αργότερα ξηµερώµατα τα ΜΑΤ, για να δείξετε πόσο νοσταλγείτε άλλες εποχές, µε τη νέα τροπολογία που
φέρατε µας λέτε ότι το δηµιούργηµά σας αυτό πρέπει να αιµοδοτηθεί µε 26 εκατοµµύρια ευρώ, συν άλλα 7 εκατοµµύρια ευρώ,
συνολικά δηλαδή 34 εκατοµµύρια ευρώ περίπου –κάτι λιγότερογια δαπάνες µάλιστα που έχουν ήδη γίνει, για χρήµατα που έχουν
εκταµιευθεί, χωρίς να έχουν υπογραφεί συµβάσεις, χωρίς να έχει
γίνει ανάρτηση στη Διαύγεια. Αυτό εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει, κατά τη δική σας αντίληψη των πραγµάτων, τη διαφανή
λειτουργία στην ενηµέρωση.
Ήρθε η κ. Βούλτεψη, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, να µας πει
ότι δεν χρειαζόταν καν να πάρει τον λόγο, γιατί αρκεί ο λόγος
κάποιων ανθρώπων. Ποιων ανθρώπων αρκεί ο λόγος; Του κ. Κεδίκογλου, του κ. Καψή, του κ. Γκίκα Μάναλη, της κ. Γουγά, του
κ. Σταµάτη, ο δικός της; Ο λόγος όλων αυτών των προσώπων δεν
αξίζει το παραµικρό, διότι αναιρείται κάθε τόσο µε τροπολογίες
επί τροπολογιών, µε τις οποίες τελικά καλύπτετε τα ανοµήµατα
σας. Τι είπε η κ. Βούλτεψη; Είπε πως αυτές οι δαπάνες έχουν
ελεγχθεί. Από ποιον; Από τον ειδικό διαχειριστή. Δηλαδή, από
ποιον; Από αυτόν που τις πραγµατοποιεί. Ελέγχει τον εαυτό του
και του δίνουµε ασυλία και ατιµωρησία και απαλλαγή από κάθε
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λογοδοσία. Συγχαρητήρια! Αυτά κάνατε άλλες δύο φορές, έτσι
περιβάλλετε τους εκλεκτούς σας και εκείνους που υλοποιούν την
πολιτική σας µε προστασία, έτσι φαλκιδεύετε την ισονοµία και
έτσι κυρίως καταλύετε κάθε διεκδίκηση για αχειραγώγητη ενηµέρωση και πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχω να σας πω ότι -πρέπει κι εσείς πια να το έχετε αντιληφθείη πολιτική σας εξαντλήθηκε και στέρεψαν και οι δικαιολογίες και
οι κυβιστήσεις. Είναι ώρα να αναλάβετε -την ύστατη στιγµή- την
ευθύνη της αναχώρησης και την ευθύνη της οµαλής µετάβασης
προς εκλογές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώσαµε
τις πρωτολογίες και εισερχόµεθα τώρα στο στάδιο των δευτερολογιών επί των άρθρων.
Παρακαλώ, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν τον λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Αν µιλήσουν οι συνάδελφοι των
άλλων παρατάξεων, θα µιλήσουµε κι εµείς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ο κ. Κουρουµπλής έχει ζητήσει
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θέλετε να µιλήσετε τώρα, κύριε Κουρουµπλή; Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δικαιούστε να επιλέξετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν υπάρχει πρόβληµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ας µιλήσει ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θέλει να µιλήσει τώρα. Είναι δικαίωµά του να µιλήσει όποτε θέλει.
Ορίστε, κύριε Κόνσολα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σεβόµενος το γεγονός ότι και άλλοι συνάδελφοι επιθυµούν να
δευτερολογήσουν, επιτρέψτε µου να σκιαγραφήσω κάποια από
τα ζητήµατα που συζητήσαµε αυτές τις τρεις ηµέρες στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, σε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο όπως εξελίχτηκε και από τη συζήτηση αλλά κυρίως όπως διαπιστώθηκε από
όλες τις παρατάξεις.
Εύστοχα ο κ. Κακλαµάνης διαπίστωσε ότι τριάντα χρόνια πριν,
κύριε Υπουργέ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία συζητήθηκε και θεσµοθετήθηκε ένα πολύ σηµαντικό νοµοθέτηµα από το 1985.
Είµαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι µετά από τριάντα χρόνια
οι επόµενοι από εµάς, ο ιστορικός του µέλλοντος θα χαρακτηρίσει και αυτό το νοµοθέτηµα πολύ σηµαντικό για τη χώρα.
Ανεδείχθη από τη συζήτηση –και σε αυτά τα σηµεία θα
εστιάσω τη δική µου τοποθέτηση σήµερα- ότι επιβάλλεται πλέον
να µετατρέψουµε σε θεµέλιο λίθο το νέο αναπτυξιακό πρότυπο
της χώρας που στηρίζεται στα τρία προαπαιτούµενα, στην
έρευνα, στην καινοτοµία και στην τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτό
είναι το ένα ζήτηµα. Νοµίζω ότι αυτό το νοµοθέτηµα θέτει αυτές
τις προϋποθέσεις.
Το δεύτερο σηµείο που πρέπει να εξάρουµε είναι ότι επιτέλους
οµογενοποιεί ένα θεσµικό πλαίσιο στη χώρα που επί τριάντα χρόνια υπήρχαν παθογένειες γιατί και οι κοινωνικές ανάγκες έχουν
αλλάξει, αλλά κυρίως γιατί τα αιτήµατα των καιρών σε σχέση µε
την πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσµιας οικονοµίας επιτάσσουν εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου.
Άρα, η εκσυγχρονιστική αυτή πρόταση και της προηγούµενης
και της νυν ηγεσίας του Υπουργείου δίνει µια διάσταση για το
µέλλον. Εποµένως, οµογενοποιεί το θεσµικό πλαίσιο και εκσυγχρονίζει τις βασικές αρχές της έρευνας, της καινοτοµίας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης.
Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι ο τρίτος λόγος που θεωρώ
ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό το νοµοθέτηµα, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι επιτέλους πρέπει να υπερβούµε µε εργαλεία τις δαπάνες της επιστηµονικής έρευνας που στη χώρα κυµαίνονται αυτήν
την περίοδο στο 0,67%, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση είναι στο 3%.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι έχει γίνει συνείδηση ότι η ανταγωνιστικότητα και η προοπτική της χώρας συνδέονται µε την επένδυση
στην έρευνα και στην καινοτοµία, όπως δίνει αυτήν τη διάσταση
το νοµοθέτηµα.
Ο τέταρτος λόγος αφορά τον ιδιωτικό τοµέα. Οι δαπάνες ιδιωτικών επιχειρήσεων το 2011 κυµάνθηκαν στο 0,23% του κύκλου
εργασιών σε ό,τι αφορά την έρευνα για το δικό τους εκσυγχρονισµό και την προοπτική τους, στα θέµατα που αφορούν την καινοτοµία και τα προϊόντα των υπηρεσιών τους.
Άρα, εδώ υπάρχει ένα έλλειµα σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την παγκόσµια οικονοµία. Αυτό το νοµοθέτηµα δίνει
τη δυνατότητα να υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ των
ιδιωτικών επιχειρήσεων και της παραγωγής ερευνητικού πλούτου στα ινστιτούτα τα οποία θεσµοθετούνται µε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις σε αυτό το νοµοθέτηµα.
Ένας πέµπτος λόγος είναι ότι η επόµενη προγραµµατική περίοδος –και αναφέρω ενδεικτικά το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
«HORIZON 2020»- χρηµατοδοτείται µε 80 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είµαστε έτοιµοι µε αναπτυξιακά, ερευνητικά, καινοτόµα εργαλεία
να συνδέσουµε την έρευνά µας και να τα αξιοποιήσουµε ως εθνικούς και διεθνείς πόρους σε εµάς –σε εθνικό επίπεδο δηλαδήγια να ενισχύσουµε τις δράσεις σχετιζόµενες µε τη βιοµηχανικά
έρευνα;
Άρα, αυτό το νοµοθέτηµα δίνει µια ώθηση στο µέλλον και στην
προοπτική της οικονοµίας µας που είναι η βιοµηχανική ανάπτυξη,
πέραν των άλλων, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να σας καταθέσω δύο σηµεία. Ο δείκτης βιοµηχανικής ανάπτυξης υποχώρησε τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό 35% και αποτελεί το 9% του ΑΕΠ πλέον,
έναντι του 15,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι µε
αυτά τα δυσµενή για εµάς στοιχεία η χώρα µας κατατάσσεται
στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις
δαπάνες ή την βιοµηχανική έρευνα.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, έκτο σηµείο είναι ότι οι ελληνικές εξαγωγές των βιοµηχανικών προϊόντων αποτελούν το 11%
του συνόλου των εξαγωγών µας, ενώ ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 45%. Άρα, αυτή η φθίνουσα πορεία
θέλει µία αναστροφή.
Κοινός στόχος µας είναι και πρέπει να είναι µια εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη. Αυτό το νοµοθέτηµα αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την στρατηγική ανάπτυξης στη χώρα αυτήν
την περίοδο.
Γι’ αυτό λοιπόν πιστεύω, ότι αυτό το νοµοθέτηµα πρέπει να
ψηφιστεί από όλες τις παρατάξεις και να χαρακτηριστεί στο µέλλον ως µια ευκαιρία που δεν έχει χαθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς θα καταψηφίσουµε
όπως ξέρετε αυτό το νοµοθέτηµα για τους λόγους που έχουµε
αναπτύξει αναλυτικά. Όµως, όλες αυτές τις µέρες εδώ αναπτύσσεται µια επιχειρηµατολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Γιατί µε σταµατάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι είναι αυτό
που ακούγεται; Είναι ένα κινητό το οποίο θα παρακαλούσα…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν είναι δικό µου ντε και καλά. Γιατί µου το
λέτε αυτό; Και τώρα γιατί µε διακόψατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας διέκοψα
διότι ακούγεται ένας θόρυβος µέσα στην Αίθουσα. Μεταξύ των
πολλών περίεργων που σήµερα συµβαίνουν και που απάδουν
προς το Κοινοβούλιο είναι και αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό που ακούσατε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σε µένα απαντάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σε εσάς τα λέω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Διαµαρτύροµαι, κύριε Πρόεδρε. Και δώστε
µου το χρόνο από την αρχή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συνεχίσετε;
Σταµάτησε το ρολόι και τώρα είναι εντάξει. Σας δίνω το χρόνο
από την αρχή.
Περίεργα πράγµατα συµβαίνουν. Μπαλόνια, κινητά να ακούγονται απ’ έξω και να λέτε και τα σχετικά. Συνεχίστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι. Από την αρχή, κύριε Πρόεδρε. Γιατί µε
αυτόν τον τρόπο και την τροπολογία µου δεν µπόρεσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε. Συνεχίστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Λέω, λοιπόν, ότι εµείς θα καταψηφίσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν κατοχυρώνει την έρευνα ως δηµόσιο αγαθό.
Κατασπαταλά τους δηµόσιους πόρους σε χιλιάδες ερευνητικά
κέντρα κατ’ όνοµα τα οποία κανείς δεν αξιολογεί, κανείς δεν πιστοποιεί. Θα έρθω σ’ αυτό γιατί ήδη, είχαµε σήµερα πρόγευση
αυτού του πράγµατος.
Δεν κατοχυρώνει ούτε τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα παρά
µόνο µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής, η οποία κατετέθη
από Βουλευτές δήθεν της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επίτηδες. Θα επανέλθω επ’ αυτού.
Ό,τι έχει κατοχυρωθεί σήµερα από το υπάρχον ερευνητικό
προσωπικό και τα ερευνητικά ιδρύµατα, αυτό έγινε µε άγριες
προσπάθειες όλης της αντιπολίτευσης όλον αυτόν τον καιρό και
µε τους αγώνες των εργαζοµένων.
Όλα τα όργανα τα οποία θα χαράσσουν την εθνική πολιτική
έρευνας εξαρτώνται και διορίζονται αποκλειστικά από τον
Υπουργό και από τον ΓΓΕΤ. Εδώ είναι το άλλο µεγάλο σκάνδαλο.
Αποσύρει αυτά τα θέµατα ο ίδιος ο Υπουργός και µετά δήθεν µε
νοµοτεχνικές βελτιώσεις τελευταίας στιγµής, τα επαναφέρει.
Πρώτη φορά βλέπω τέτοια τεχνάσµατα να χρησιµοποιούνται από
Υπουργούς και από Βουλευτές µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πιστεύουµε ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται αποκλειστικά και
µόνο για να υπάρξει µια διπλή ιδιωτικοποίηση της έρευνας και
των ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα για να λειτουργήσουν τα
ερευνητικά κέντρα µε όρους επιχειρηµατικότητας. Όµως σ’ αυτά
νοµίζω ότι πολύ αναλυτικά έχω αναφερθεί.
Τα καινούργια, σηµερινά δεδοµένα πραγµατικά νοµίζω ότι δείχνουν το πολύ ευτελές, την πολύ χαµηλή ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ο τρόπος µε τον οποίον ο ίδιος Υπουργός
αντιµετωπίζει το Κοινοβούλιο συνίσταται στο εξής σκανδαλώδες,
κατά την άποψή µου. Ως γνωστόν αρνείται ο Υπουργός επί δύο
µήνες να κατονοµάσει τα ερευνητικά κέντρα εντός του σχεδίου
νόµου.
Εν πάση περιπτώσει, στις 25 του µηνός κατατίθεται τροπολογία όπου ανάµεσα στα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα αναφέρονται και άλλα. Ως γνωστόν διευρύνεται η πίτα των ερευνητικών
κέντρων. Την κάνει αποδεκτή ξαφνικά ο Υπουργός σήµερα, πριν
µια ώρα. Είναι τροπολογία δύο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Την
έκανε αποδεκτή ο Υπουργός για να πει ότι και αυτοί, αυτήν τη
στιγµή έκαναν µέγα εθνικό έργο. Είναι ολόιδια µε την τροπολογία
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, την οποία έχει κάνει αποδεκτή δύο µέρες πριν. Ολόιδια. Μάλιστα υπολείπεται κατά ένα
κέντρο, το οποίο είναι της Ρόδου. Ήταν το δωράκι που έγινε στον
κ. Κόνσολα από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Εποµένως άρχισε το µεγάλο φαγοπότι.
Δηλαδή, ιδρύουµε ερευνητικά κέντρα, όπως είχαµε πει ακριβώς, σε κάθε πόλη και χωριό, για να µπορέσουν να πάρουν το
ζεστό χρήµα του νέου ΣΕΣ. Μόνο αυτός είναι ο στόχος αυτού
του νοµοσχεδίου. Το έχουµε πει από την πρώτη στιγµή και το καταγγέλλουµε. Αυτό δεν πριµοδοτεί την έρευνα.
Ποιος αρνήθηκε τα λεφτά της βιοµηχανίας και του ιδιωτικού
κεφαλαίου να χρηµατοδοτούν τα ερευνητικά προγράµµατα;
Ποιος τα αρνήθηκε; Υπήρξαν τέτοια πουθενά και δεν τα είδαµε;
Λέτε ψέµατα. Λέτε άγρια ψέµατα στον ελληνικό λαό. Το νοµοσχέδιο δεν αφορά αυτό. Αυτά δεν τα αρνήθηκε κανείς.
Εµείς λέµε ότι θα φέρουµε ξεχωριστό νοµοσχέδιο για τις συνέργειες του ερευνητικού φορέα µε τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα. Εσείς απλά λέτε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θα
δίνετε το ζεστό δηµόσιο χρήµα, τα ελάχιστα λεφτά που υπάρχουν, στις ιδιωτικές εταιρείες που θα ονοµάζονται χωρίς να πιστοποιούνται από κανέναν, όπως έγινε σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή χωρίς πιστοποίηση νοµιµοποίησε νέα ερευνητικά κέντρα, γιατί τόσο καιρό δεν δέχεται ο Υπουργός να βάλει µέσα στο
νοµοσχέδιο τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα. Και το κάνει τόσο
καιρό γιατί είχε στο µυαλό του ότι θα δηµιουργηθεί ο ξαφνικός
θάνατος της ΕΡΤ και το αντίστοιχο για τα ερευνητικά κέντρα, να
παύσουν να λειτουργούν δηλαδή µε το νέο νόµο και να απολυθούν οι εργαζόµενοι τους και να τους ξαναπροσλάβουν. Γι’ αυτό
δεν αναφερόντουσαν πουθενά τα δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων των ερευνητών.
Δεν είναι καθόλου έντιµα αυτά τα πράγµατα που γίνονται εδώ
µέσα. Οι ερευνητές τα ξέρουν. Αν φαντάζεστε ότι κοροϊδεύετε
κανέναν, σας πληροφορώ ότι όλοι οι ερευνητές τα ξέρουν. Συγχρόνως, χρειάζεται αυτήν τη στιγµή να επιβληθεί ένα αυταρχικό
πλαίσιο γιατί από τη µια λέµε ότι οι συνεδριάσεις των συµβουλίων θα είναι µυστικές, από την άλλη, µετά από τη φασαρία το
αποσύρει ο Υπουργός, και µετά φέρνει τελευταία στιγµή τροπολογία όπου λέγεται ότι τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων, των
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνουν τι συζητήθηκε στις συνεδριάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τα φέρνετε ως νοµοτεχνικές, δήθεν, βελτιώσεις. Αυτό είναι απάτη. Είναι εξαπάτηση. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο
πράγµα. Αυτό το επίπεδο, να µε συγχωρείτε, αλλά το καταδικάζουµε και δεν θεωρούµε ότι αυτήν τη στιγµή η Βουλή στέκεται
στο ύψος των περιστάσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο είναι το
προσωπικό; Έχετε ένα λεπτό να εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε η κ. Φωτίου
–εξαίρετη συνάδελφος, τη σέβοµαι απεριόριστα- ότι η Κυβέρνηση µου έχει κάνει ένα ωραίο δώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, έχετε
δύο λεπτά για να αναπτύξετε το προσωπικό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Και να έρθουν και όλοι οι Βουλευτές γιατί
δεν αναφέρθηκα µόνο σε σας. Αναφέρθηκα σε όλους αυτούς
που το κάνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κυρία Φωτίου! Με συγχωρείτε, για ποιο λόγο διακόπτετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κόνσολα,
παρακαλώ, συνεχίστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την κ. Φωτίου τη σέβοµαι απεριόριστα, τη γνωρίζω δύο χρόνια,
συνεργαζόµαστε σε διάφορα θέµατα που αφορούν την προαγωγή του δηµοκρατικού διαλόγου και κυρίως σε θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος ως πανεπιστηµιακοί. Με αιφνιδιάζει αρνητικά σήµερα η κ. Φωτίου για δύο λόγους.
Πρώτον, αν η Κυβέρνηση µού έκανε ένα δώρο προσωπικό,
θέλω να την ευχαριστήσω γι’ αυτό. Είναι τεράστιο το δώρο που
έχει κάνει στη χώρα, το οποίο συνοδεύεται, κύριε Πρόεδρε -αυτό
το δώρο της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας- από την εξαγγελία που έχει σήµερα ο Υπουργός Παιδείας µε την κ. Κεφαλογιάννη, για την ίδρυση για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες στη
χώρα Τµήµατος Τουρισµού σε επίπεδο ΑΕΙ και µάλιστα σε µια
χρονική συγκυρία που οι γείτονές µας έχουν χιλιάδες φοιτητές
από το εξωτερικό.
Το δεύτερο σηµείο είναι ότι η Κυβέρνηση κάνει ένα δώρο στην
κ. Φωτίου και πρέπει να ευχαριστεί η κ. Φωτίου την Κυβέρνηση,
όπως πρέπει να την ευχαριστήσει ο κ. Πάντζας, η κ. Παπαδηµητρίου, ο κ. Κουρουµπλής, ο κ. Κουράκης, η κ. Κανελλοπούλου, η
κ. Γεωργοπούλου, η κ. Βαµβακά, γιατί και σε αυτούς έκανε ένα
σηµαντικό δώρο αφού η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1992 και
ειδικό 257 έγινε αποδεκτή.
Άρα, δεν µπορεί να κατηγορηθεί ο Υπουργός Παιδείας ότι µε-
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ροληπτεί έναντι Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας ή του
ΠΑΣΟΚ, όταν εκ παραδροµής ο κ. Ρήγας και ο κύριος συνάδελφος έχουν αφήσει εκτός ένα σηµαντικό ινστιτούτο. Εποµένως,
λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν άστοχη η παρέµβαση της κ. Φωτίου και
νοµίζω ότι πρέπει σε αυτό το σηµείο να διορθώσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Λοιπόν,
τον λόγο έχει η κ. Ρεπούση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Και εγώ θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν υπάρχει
προσωπικό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μου είπε ότι µου έκανε δώρο τους ανάπηρους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευγενέστατα
αναφέρθηκε ο άνθρωπος
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τους ανάπηρους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
δηλαδή, εάν στην τοποθέτηση…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτά είναι χοντρά θέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σιγά-σιγά. Εάν
στην τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Κόνσολα, υπάρχει
σπέρµα προσωπικού, τότε..
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δηµιουργώ φασαρίες.
Σας παρακαλώ να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε µε.
Αφήστε µε να τελειώσω και µετά πάρτε τον λόγο να µου πείτε τι
θέλετε.
Εάν στην τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Κόνσολα, υπάρχει ίχνος προσωπικού…
Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχει ανάγκη η κ. Φωτίου, από
συµβουλές, είναι πανέξυπνη και εκπαιδευτικός.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα παρεµβαίνετε και στη µεταξύ µας συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε.
Εάν θεωρηθεί, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει προσωπικό τότε δεν
υπάρχει τοποθέτηση Βουλευτή εδώ µέσα που να µην δηµιουργεί
προσωπικό. Σας εξεθείασε στην αρχή, ευχαρίστησε για τη συνεργασία, την οποία θεωρεί άψογη και είπε ένα επιχείρηµα. Είπε
ότι εάν είναι δώρο για εµένα αυτό, τότε είναι δώρο και για τους
άλλους που έγινε το ίδιο πράγµα.
Πού βλέπετε το προσωπικό; Κανένα προσωπικό.
Κυρία Ρεπούση, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω δικαίωµα
να σας πω ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν θα κανονίζετε ποια είναι τα προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εγώ ενίσταµαι µε όλα αυτά. Το κάνετε ειδικά
µε την Αντιπολίτευση. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μια και έχω τον λόγο να µιλήσω κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω σε σχέση µε τη συζήτηση που έχει ανοίξει ότι
απορώ: Δεν καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι σήµερα µε αυτό το σχέδιο νόµου άνοιξαν
τον ασκό του Αιόλου;
Ξέρετε γιατί το κάνατε; Γιατί θα µαζέψετε τώρα χιλιάδες δίκαια
αιτήµατα από διάφορες πόλεις, περιφέρειες για την ίδρυση
ερευνητικών κέντρων. Αυτό που κάνατε µε τα πανεπιστήµια, το
ίδιο θα αρχίσει να γίνεται. Πήρατε ήδη µια γεύση.
Ποια είναι η γεύση; Έρχεται ο Υπουργός και φέρνει ένα σχέδιο
νόµου που έχει δέκα ερευνητικά κέντρα. Και γίνεται µια τροπολογία εδώ µε υπογραφές Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας,
ανάµεσα στις οποίες και του κ. Γεωργιάδη, που κατά τα άλλα
υπερασπίζεται στο δηµόσιο λόγο του άλλα πράγµατα και προσθέτει άλλα πέντε. Προσέξτε. Ξεφύτρωσαν άλλα πέντε στο διάστηµα τριών ηµερών που συνεδριάζει η Βουλή των Ελλήνων και
σηκώνεται κάποιος Βουλευτής και προτείνει και ένα άλλο στη
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Κύµη και γίνεται δεκτό από τον Υπουργό και σηκώνεται και κάποιος άλλος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και λέει «όχι και
στο Μυστρά» και αύριο θα έρθει κάποιος άλλος Βουλευτής. Όλα
µπορεί να έχουν υπόσταση τα αιτήµατα αυτά.
Ξέρετε, θα βρεθείτε µπροστά σε αυτό το αδιέξοδο. Αυτό που
έγινε µε τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα το υποστεί η χώρα µε αυτό το σχέδιο νόµου. Και γιατί γίνεται αυτό; Διότι µέσα στο νόµο σας, κύριε
Υπουργέ, και κύριε γενικέ, δεν ορίζετε ποιος είναι ο ερευνητικός
φορέας. Διάφορα, λοιπόν, ιδρύµατα που έχουν στο καταστατικό
τους και τη λεξούλα «έρευνα», θα έχουν δικαίωµα να σας ζητήσουν να συµπεριληφθούν και εφόσον µέσα δεν έχετε ως όρους
την αξιολόγηση και την πιστοποίηση αυτών των ιδρυµάτων θα
βρεθείτε µπροστά σε αυτό το αδιέξοδο.
Θα το δούµε και σε άλλα σχέδια νόµου ότι θα έρχεται ο Βουλευτής της τάδε περιφέρειας και θα λέει: «Γιατί όχι και στη δικιά
µου περιφέρεια και στη δικιά µου πόλη; Και εκεί έχουµε ένα
σπουδαίο επιστήµονα, ένα σπουδαίο ερευνητή;». Αυτό ακριβώς
κάνετε µε αυτό το σχέδιο νόµου.
Πραγµατικά, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας που εκτιµώ,
απορώ πώς δεν το βλέπουν αυτό. Δεν βλέπουν δηλαδή αυτό που
έγινε µε τα πανεπιστήµια και τα τεχνολογικά ιδρύµατα, το οποίο
δεν µπορείτε να συµµαζέψετε σήµερα. Αυτό είναι µια βασική
αδυναµία αυτού του σχεδίου νόµου.
Η δεύτερη βασική αδυναµία -και για αυτό η Δηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει επί της αρχής- είναι ότι αντί να ενισχύσετε τη
συνέργεια ανάµεσα στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα ανάµεσα στο δηµόσιο ερευνητικό …
Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί σας αφορά αυτό.
Έχουµε ένα δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα κι έχουµε έναν ιδιωτικό τοµέα. Θέλουµε συµπράξεις; Οπωσδήποτε. Θέλουµε πρωτόκολλα συνεργασίας για το αµοιβαίο συµφέρον. Αυτό θέλουµε.
Δεν θέλουµε να υποκατασταθεί το δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα
από τον ιδιωτικό τοµέα. Θέλουµε να µπορούν να κάθονται στο
ίδιο τραπέζι, να υπογράφουν µία συµφωνία και το ερευνητικό σύστηµα της χώρας να εργάζεται για να δώσει τα πορίσµατα, τα
οποία θα αξιοποιήσει ο ιδιωτικός τοµέας.
Το κάνει αυτό το σχέδιο; Όχι, δεν το κάνει. Αντί να ενισχύσει
το συµπληρωµατικό ρόλο, κάνει αναπλήρωση του ενός ρόλου
από τον άλλο. Αυτές είναι οι δύο πάρα πολύ βασικές αδυναµίες.
Μαζί µε όλη αυτήν την πανσπερµία των ερευνητικών κέντρων,
ακρωτηριάζετε ερευνητικά κέντρα που είναι πολύ ψηλά στην
αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ, όπως είναι το κέντρο «ΑΘΗΝΑ». Του
πήρατε ένα κοµµάτι για την Πάτρα. Τώρα παίρνετε ένα άλλο κοµµάτι για τη βόρεια Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν τελείωσα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Περιµένετε, κύριε Υπουργέ, έχουµε κι άλλα
για εσάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Μετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά θα πάρετε
τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θέλω να έρθω, κύριε Πρόεδρε, σε κάποιες
τροπολογίες που δέχθηκε ο Υπουργός και ήταν βουλευτικές. Η
πρώτη απ’ αυτές αφορά το Μικρολίµανο του Πειραιά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Για τις τροπολογίες θα µιλήσουµε µετά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δεν θα µας δοθεί ο λόγος ξανά. Δεν καταλάβατε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μας έχει δώσει η προηγούµενη Πρόεδρος
χρόνο χωριστά για τις τροπολογίες.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Το χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω στον κύριο Υπουργό -που ενδεχοµένως δεν το
ξέρει- ότι το Μικρολίµανο, µία ζώνη πολύ τουριστική, είναι αποκλεισµένη για τους πολίτες, όχι µόνο για τους Πειραιώτες αλλά
για όλους. Δεν µπορεί κανένας να πλησιάσει το παράκτιο µέτωπο. Γιατί; Γιατί τα κλασσικά τραπεζάκια των ωραίων παραδοσιακών εστιατορίων έχουν κτιστεί και έχει γίνει µία επέκταση, η
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οποία κόβει όλη την παράκτια ζώνη από τους πολίτες.
Πρέπει να σας πω ότι όταν εκλέχτηκα Βουλευτής Πειραιά, µας
φώναξε ο τότε Δήµαρχος κ. Μιχαλολιάκος να µας ζητήσει να συναινέσουµε σε µία παράταση ενός έτους για να µην κατεδαφιστούν αυτά, έτσι όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. Πέρασαν
δύο χρόνια και παραπάνω και τώρα έρχεται µία τροπολογία που
ζητά νέα παράταση και λέει για προθεσµία δώδεκα µηνών και να
έχει ολοκληρωθεί η µεταστέγαση των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις άνω κατασκευές. Δίνετε άλλον ένα χρόνο παράταση. Οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί κάτι. Όµως, ορίστε το
σαφώς, ώστε να τελειώνει αυτή η αυθαιρεσία και να µην καλύπτεται µε συνεχείς τροπολογίες παρατάσεων.
Επίσης, κάνατε δεκτή µία τροπολογία που αφορά τις εφαρµογές µε ακτινοβολίες. Είναι πολύ σύνθετη, ενδεχοµένως να είναι
σωστή. Γιατί δεν την πάτε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της
Βουλής να γίνει µία συζήτηση; Δεν έγινε καµµία συζήτηση εδώ
για αυτήν την τροπολογία, απολύτως καµµία. Την κάνατε δεκτή.
Να την πάτε στην αρµόδια επιτροπή.
Δύο, τρεις κουβέντες θα πω για το διάλογο που έγινε εδώ ανάµεσα στους Βουλευτές, αλλά και στο Υπουργείο, σε ό,τι αφορά
τη µειονοτική εκπαίδευση. Εµείς έχουµε πει ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση η τροπολογία που φέρνετε. Γιατί είναι στη σωστή
κατεύθυνση; Διότι εντάσσεται όλο αυτό το παράλληλο σύστηµα
που αφορούσε τη µειονοτική εκπαίδευση στους κανόνες της γενικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ισοπολιτεία. Αφού το κάνετε, όµως, αυτό γιατί κρατάτε τη διάκριση του «συν δύο χρόνια»
γι’ αυτούς, οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν στο τουρκόφωνο
πρόγραµµα; Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζετε τη διάκριση αυτή
και θα τη βρείτε µπροστά σας. Διότι ο απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τµήµατος που διδάσκει στα δηµόσια σχολεία της χώρας,
θα µπορεί να το κάνει µε τέσσερα χρόνια και ο άλλος, ο οποίος
θα διδάξει στο τουρκόφωνο πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων, θα χρειάζεται πέντε ή έξι. Δεν ορίζετε και το χρόνο. Και
αυτό είναι άλλη µία διάκριση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όχι, ένα λεπτό. Μου υποσχεθήκατε, επειδή
είναι καινούργιες τροπολογίες αυτές στις οποίες αναφερθήκαµε,
ότι θα µου δώσετε ένα λεπτό για να ολοκληρώσω.
Σας έχουµε προτείνει: Η πολιτεία θα πρέπει να δίνει σε όλους
το δικαίωµα και µε τον ίδιο κανόνα να διορίζονται στα σχολεία οι
απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων.
Κατ’ αρχάς, γιατί αποκλείετε τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων από το να διδάξουν στα ελληνόφωνα τµήµατα
των µειονοτικών σχολείων; Όλοι θα πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωµα.
Αν νοµίζετε, που έτσι είναι, ότι χρειάζεται επιπλέον προσόντα
για να διδάξει ο δάσκαλος στο τουρκόφωνο τµήµα, βάλτε επιπλέον µαθήµατα στα Παιδαγωγικά και ορίστε ως προϋπόθεση
να τα έχουν πάρει αυτά κατ’ επιλογή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κυρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τα πειραµατικά σχολεία, δεν µπορείτε να κάνετε
ένα δηµόσιο σχολείο πειραµατικό χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του
συλλόγου των διδασκόντων, γιατί αυτοί θα κληθούν να αναβαθµίσουν το σχολείο αυτό. Χωρίς τη συµµετοχή των διδασκόντων
ένα δηµόσιο σχολείο δεν µπορεί να γίνει πρότυπο. Χρειάζεται,
λοιπόν, η συµµετοχή τους, η συνεισφορά τους. Γι’ αυτό χρειάζεται και η σύµφωνη γνώµη τους.
Τέλος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου για την έρευνα,
ελλείψει ενδεχοµένως συγκεκριµένων θέσεων για την έρευνα,
ακούστηκαν εδώ διάφορες εθνικιστικές «κορώνες», µε υψίφωνο,
όπως πάντα, τη Χρυσή Αυγή, αλλά και τενόρους και από τους
ΑΝΕΛ και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτές οι «κορώνες» αφορούσαν το πρόγραµµα µουσουλµανοπαίδων, το αν ανακηρύχθηκε ο τάδε ή ο δείνα επίτιµος διδάκτορας
σε ένα πανεπιστηµιακό τµήµα, το ποιο θα είναι το περιεχόµενο
σπουδών της Θεολογικής Σχολής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να σχολιάσω παραφράζοντας τη ρήση που λέει ότι «ο
εθνικισµός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων», ρήση
που δυστυχώς τελευταία επαλήθευσε µε τον καλύτερο τρόπο ο
κατ’ εξοχήν ρήτορας αυτών των ιδεών, ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ.
Καρατζαφέρης.
Ελπίζω και εύχοµαι σε όσους βγάζουν αυτές τις κορώνες να
µην ακολουθήσουν το παράδειγµά του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
κυρία Μανωλάκου, αλλά έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός να
κάνει µια παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Καµµιά φορά στη Βουλή, όταν παρακολουθείς µε προσοχή
τις διαδικασίες και είσαι εδώ, αναρωτιέσαι: Υπάρχει ένα όριο στη
δηµαγωγία; Έστω ότι δεν υπάρχει όριο στη δηµαγωγία και ότι η
δηµαγωγία είναι κάτι καλό. Δεν πρέπει ο δηµαγωγός κάπου να
πατάει, κάποια να είναι η βάση του;
Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάµε τις διαδικασίες προ τριών ηµερών
και ακούµε ότι είµαστε νεοφιλελεύθεροι, γιατί αφήνουµε εργαζόµενους σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, διότι θα τους
πετάξουµε στο δρόµο και ότι αυτός είναι ο στόχος µας και ότι
είµαστε πάρα πολύ σκληροί νεοφιλελεύθεροι κ.τλ..
Αναγνώσκουµε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, που είχαν ήδη διανεµηθεί πριν ακουστούν αυτά τα λόγια, από τις οποίες προκύπτει
η ολόπλευρη κατοχύρωση του καθεστώτος εργασίας των εργαζοµένων κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και για το
προσωπικό που θα προσληφθεί και για το υπάρχον.
Ακούµε διάφορα, όπως για επίθεση στο εισόδηµα. Είχα πει
χθες ότι πρέπει να περιµένουµε -ήταν τρεις Υπουργοί στο Παρίσι
και δεν µπορούσα να πάρω πρωτοβουλίες µόνος µου- και ότι
µέσα στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης όλα τα θέµατα που
σχετίζονται µε τις αµοιβές των ερευνητών θα ολοκληρωθούν
κατά το σωστό. Τελειώνει και αυτό. Κουβέντα δεν έγινε γι’ αυτό
που τέλειωσε θετικά.
Ξαφνικά, ενώ ικανοποιούνται αυτά, µας τη γυρίζουν εκσυγχρονιστικά τώρα και µας λένε ότι «πολλά ερευνητικά κέντρα κάνετε»,
κατά το «κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυµναστήριο» του
παρελθόντος. Για καθίστε! Ποια είναι αυτά;
Ποια είναι αυτά, κυρία Ρεπούση, για να τα δούµε ένα, ένα;
Δέκα είναι τα υπάρχοντα ερευνητικά κέντρα σήµερα, από τα
οποία οκτώ στην Αθήνα. Σας αρέσει αυτό; Εσείς, κάποιοι µορφωµένοι, κόπτεστε για την αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση. Εσείς κόπτεστε για όλα αυτά. Τώρα τι σας ενοχλεί;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τα πέντε τι είναι; Εσείς τα αξιολογείτε; Εσείς
είστε ο αξιολογητής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ξέρετε ότι τα ιδρύµατα τα οποία επικαλείστε δεν είναι όλα
ερευνητικά κέντρα; Τρία είναι ερευνητικά κέντρα και δύο είναι ινστιτούτα. Τι σας πειράζει; Γιατί τώρα µας λέτε ότι «πάλι ζωντανεύετε την παλιά λογική» και δεν λέτε ότι αυτές είναι ρυθµίσεις
προοπτικής; Όλα αυτά χρειάζονται προεδρικά διατάγµατα. Τα
προεδρικά διατάγµατα παίρνουν καιρό.
Γιατί δεν λέτε, επίσης, αυτό που αναδείχθηκε και από τοποθετήσεις και Βουλευτών σας, ότι όλα τούτα δεν έχουν κόστος όπως
έχουν τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ;
Αυτά τα χρηµατοδοτεί το ελληνικό δηµόσιο, για παράδειγµα,
µε 1 εκατοµµύριο και έχουν 25 εκατοµµύρια έσοδα από προγράµµατα. Αυτά µόνο κέρδος έχουνε. Δηλαδή, ο εκσυγχρονισµός σας µάρανε τώρα; Εκεί είναι το πρόβληµα; Χαρά στους
εκσυγχρονιστές. Ούτε το ένα είστε ούτε το άλλο είστε.
Επιτέλους, υπάρχει και ένα όριο. Δεν µιλάµε, δεν µιλάµε, αλλά
τα παραλέτε και δεν ξέρετε και τι λέτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Για τη λαθροχειρία που κάνατε, κύριε
Υπουργέ, απαντήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
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κ. Γρέγος.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σε εµένα θα δίνατε τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να κάνουµε;
Υπάρχει µία κοινοβουλευτική σειρά εδώ, όσον αφορά τη δύναµη
των κοµµάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είχα ζητήσει κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν το είχα καταλάβει, κύριε Ρήγα.
Κύριε Γρέγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ούτως ή άλλως, η σειρά αλλάζει. Κάθε
φορά που έχουµε µια εκλογική αναµέτρηση αλλάζει και θα αλλάξει και σύντοµα.
Όπως είπε και ο συναγωνιστής ο κ. Αρβανίτης, µόνο ερευνητικό κέντρο ανθελληνισµού δεν έχουµε.
Ακούσαµε πάρα πολλά σχετικά µε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό
νοµοσχέδιο. Εγώ θα επισηµάνω για ακόµα µια φορά πως σε ό,τι
αφορά το θέµα της παιδείας είναι σε άµεση συνάρτηση και µε
τα οικονοµικά της χώρας. Να δούµε τι θα µας δώσει και η τρόικα.
Βέβαια, σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο, σε τριάντα τέσσερις
µέρες βγαίνουµε και από το µνηµόνιο. Τον ακριβή χρόνο δεν τον
ξέρω, αν θα έχει κάποια ώρα συγκεκριµένη ή αν είναι µόνο
τριάντα τέσσερις µέρες που απέµειναν.
Οι βουλευτικές τροπολογίες, όπως παρατηρούµε –όχι σε αυτό
το νοµοσχέδιο, αλλά σε κάποια άλλα- συνήθως καλύπτουν κάποια σκάνδαλα ή γίνονται για λόγους ψηφοθηρικούς. Το είδαµε
και αυτό.
Έχουµε µιλήσει εκτενώς σχετικά µε το νοµοσχέδιο. Είχαµε επισηµάνει τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στα ΑΕΙ, στα ΤΕΙ,
στα πανεπιστήµια και στα ιδρύµατα. Αναφερθήκαµε για τα θέµατα που ταλανίζουν αυτήν τη στιγµή την παιδεία. Βλέπουµε
σκουπίδια στα πανεπιστήµια, βλέπουµε τα γνωστά «τάγµατα
εφόδου» της Αριστεράς, βλέπουµε «φακελάκια», βλέπαµε στο
παρελθόν κάποιες πονηρές εξυπηρετήσεις. Ακούµε για άσυλο.
Τι άσυλο; Άσυλο εγκληµατιών έχει γίνει το πανεπιστήµιο και για
όσους λένε ότι το άσυλο είναι για τις ιδέες, αυτό δεν καλύπτει
τη Χρυσή Αυγή. Δεν µπορώ εγώ ή κάποιος άλλος µε τη δικιά µου
ιδεολογία, να διαδώσει σε πανεπιστήµιο τις ιδέες του, γιατί θα
ξυλοκοπηθεί άγρια, ίσως δεν καταφέρει να βγει και καθόλου.
Φυσικά, έχουµε καταγγείλει επανειληµµένα ότι καµµία σχέση
δεν πρέπει να έχουν τα κόµµατα και οι κοµµατικοί µηχανισµοί στα
πανεπιστήµια και έχουµε καταγγείλει κάποιους αριστερούς πρυτάνεις που λυµαίνονται το χώρο.
Σχετικά µε τις τροπολογίες αναφέρθηκα και στην προηγούµενη οµιλία. Θα τα επαναλάβω άλλη µία φορά, προκειµένου να
καταγραφεί η θέση µας.
Για την τροπολογία 2033/289, που αφορά το θεσµό της µαθητείας, ψηφίζουµε κατά.
Για την τροπολογία 1998/258, που αφορά την Εκκλησία της
Κρήτης, ψηφίζουµε «παρών».
Για την τροπολογία 2034/290, που αφορά τα ΑΕΙ και τα κολλέγια, ψηφίζουµε κατά.
Για την τροπολογία 2028/284, που αφορά στις ασφαλιστικές
εισφορές, κυρίως, ψηφίζουµε «παρών».
Για την τροπολογία 2029/ 285, που αφορά το Λιµενικό Σώµα
κυρίως, ψηφίζουµε «ναι».
Για την τροπολογία 2032/288, που αφορά στις κεντρικές διοικητικές κυρώσεις των εκπαιδευτικών, φυσικά και ψηφίζουµε
«ναι». Είπα και στην οµιλία µου ότι, εφόσον η κατηγορία έχει αποδοθεί και έχει εξακριβωθεί, πρέπει οι κυρώσεις να είναι παραδειγµατικές.
Για την τροπολογία 2040/295, που αφορά την ΝΕΡΙΤ-ΕΡΤ, ψηφίζουµε «όχι». Υποψιαζόµαστε ότι εδώ υπάρχει άλλο ένα σκάνδαλο και οι γνωστοί εµπλεκόµενοι µεγαλοεργολάβοι.
Για την τροπολογία 2031/287, που προβλέπει αλλαγές που
αφορούν την µειονοτική εκπαίδευση των µουσουλµάνων, οι αλλαγές είναι δευτερεύουσας σηµασίας, αλλά κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση. Θα βοηθήσουν στην καλύτερη ενσωµάτωση της µειονοτικής εκπαίδευσης στη γενική παιδεία και στην αναβάθµισή
της. Η τοπολογία, βέβαια, δε λύνει όλα τα προβλήµατα και δεν
επιφέρει τροµακτικές αλλαγές.

2609

Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, για να καταφέρει η πολιτεία
να διορθώσει έστω και κάποια από τα εγκλήµατα που έχει κάνει
όλες αυτές τις δεκαετίες στη Θράκη µε τη µειονοτική εκπαίδευση
και γενικότερα την κατάσταση µε τη θρησκευτική µειονότητα των
Ελλήνων µουσουλµάνων. Γι’ αυτή την τροπολογία ψηφίζουµε
«ναι».
Για την τροπολογία 2046/300, που αφορά διατάξεις κώδικα οργανισµού δικαστηρίων, φυσικά και ψηφίζουµε κατά.
Τέλος, για την τροπολογία 2030/286, που αφορά αλλαγές στις
παλιές εξετάσεις, ψηφίζουµε επίσης κατά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούστηκαν
βαριές κουβέντες, όπως «απάτη», «ευτελίζετε το Κοινοβούλιο»,
θα ήθελα να πω το εξής, ότι ούτε απάτη υπάρχει ούτε ευτελίζει
κανένας το Κοινοβούλιο.
Σήµερα βέβαια είδαµε κάποιοι µεγαλοαστοί, που συµµετέχουν
για πρώτη φορά σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, να θέλουν να
εκφράσουν τη χαρά τους µε έναν παλιµπαιδίστικο τρόπο. Παρ’
ολίγον να µετατρέψουν τη Βουλή σε παιδική χαρά. Λοιπόν, αυτοί
πρέπει να κατανοήσουν ότι εδώ δεν θα περάσει η προσπάθεια
που κάνουν να υποβαθµίσουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Αν έχουν να πουν κάτι σοβαρό και ουσιαστικό, ας το πουν.
Επί της ουσίας τώρα, για το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε,
από το 1985 µέχρι σήµερα ουσιαστικά δεν έχει υπάρξει άλλη
νοµοθετική παρέµβαση. Το νοµοσχέδιο εκείνο ανταποκρίθηκε
στις ανάγκες όλης αυτής της περιόδου. Έπρεπε, βεβαίως, µετά
από µεγάλη καθυστέρηση και αφού ο νόµος του 2008 δεν
εφαρµόστηκε, να υπάρξει ένα σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο.
Για µένα είναι κατάκτηση το ότι οι αδυναµίες που είχε το
νοµοσχέδιο στην αρχική του κατάθεση, αντιµετωπίστηκαν,
καλύφθηκαν µε τη συµβολή όλων, µε τη συµβολή των
Βουλευτών. Είναι πολύ σηµαντικό να ρυθµίζονται ζητήµατα τα
οποία δεν έχουν ρυθµιστεί –κακώς κατά την άποψή µου- είτε για
λόγους µη πρόνοιας ή απρονοησίας στην αρχική διατύπωση των
διατάξεων του νοµοσχεδίου. Το συµπληρώσαµε και το κάναµε
πιο αποτελεσµατικό, καλύψαµε κενά.
Αυτό δεν αρέσει σε κάποιους. Όταν, λοιπόν, αντιµετωπίζονται
τα προβλήµατα των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων λένε
κάποιοι: «Α, το κάνατε µε τροπολογία» ή «Αυτό έγινε γιατί οι
αγώνες των εργαζοµένων σας υποχρέωσαν». Εν πάση περιπτώσει,
εγώ δεν παραγνωρίζω τη σηµασία που έχει ο αγώνας του
εργαζόµενου, αλλά από εκεί και πέρα η τροπολογία κατατέθηκε
ακριβώς επειδή και εµείς πιστεύαµε ότι δεν είχε κατοχυρωθεί µε
σαφή τρόπο το καθεστώς των ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα
και στα ινστιτούτα.
Δεύτερον, δεν έπρεπε να υπάρξει πρόνοια –το εξήγησε γιατί
δεν είχε υπάρξει ο Υπουργός- για την µισθολογική αναβάθµιση ή
για τη δυνατότητα των ερευνητών αλλά και των πανεπιστηµιακών
κατά την εκτέλεση προγραµµάτων, ώστε να αµείβονται επιπλέον,
εφόσον δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό και δεν
δηµιουργούν δηµοσιονοµικό κόστος; Και αυτό σας πείραξε;
Σας πείραξε, γιατί πιθανόν να είχατε υποσχεθεί ότι θα το
κατορθώσετε εσείς ή ότι θα είναι δική σας κατάκτηση. Σας
πειράζει, λοιπόν, κάθε τι που ρυθµίζει µε τρόπο αποτελεσµατικό,
δίκαιο και ουσιαστικό τα πράγµατα.
Από εκεί κι έπειτα, µπορώ να ακούσω τις ενστάσεις που
υπάρχουν για τη δηµιουργία νέων ινστιτούτων και ερευνητικών
κέντρων. Υπήρξε όµως διευκρίνηση ότι το θεσµικό πλαίσιο δεν
ισοδυναµεί µε την αυτόµατη δηµιουργία και λειτουργία αυτών
των ερευνητικών κέντρων. Χρειάζεται µία διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί και πρέπει αυτή η διαδικασία, κύριε Υπουργέ,
εφόσον δεν υπάρχει και δεν είναι πλήρης, να περιγραφεί.
Υπάρχει το προεδρικό διάταγµα που δηµιουργεί τα ερευνητικά
κέντρα και τα ινστιτούτα. Θα πρέπει, όµως, µε πολύ συγκεκριµένο
και σαφή τρόπο να δούµε πώς γίνεται η δηµιουργία τους και ποια
κριτήρια πρέπει να καλύπτουν και ποιους όρους πρέπει να
πληρούν, έτσι ώστε να κάνουµε ουσιαστικά ινστιτούτα και
ερευνητικά κέντρα µε την πλήρη έννοια του όρου, για να µην
υπάρξουν αυτές οι…
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Το προβλέπει η νοµοθεσία αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Η νοµοθεσία το προβλέπει, το ξέρω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Εµείς δεσµευόµαστε να τα φέρουµε και στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων όταν θα είµαστε έτοιµοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ να µιλήσετε µετά, αν θέλετε να πάρετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Επειδή δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα που
δεν είναι νόµος αλλά είναι προεδρικό διάταγµα, για τη διαφάνεια
αλλά και για την ουσιαστική επεξεργασία αυτών των προεδρικών
διαταγµάτων, µολονότι δεν προβλέπεται, θα πρέπει να έλθουν
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για να τα συζητήσουµε.
Από εκεί και πέρα, οµολογήσαµε όλοι ότι υπάρχει ένα έλλειµµα
στον τοµέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτοµίας -έλλειµµα και πόρων- που πρέπει τα υπόλοιπα τρία
χρόνια, όπως προβλέπεται, να καλυφθεί για να καλύψει το µέσο
κοινοτικό όρο.
Αυτή είναι µια δέσµευση, η οποία ξέρω ότι εξαρτάται από την
πορεία των δηµοσιονοµικών της χώρας. Υπάρχει όµως µια πρόνοια, η οποία πρέπει να τηρηθεί, να απαντηθεί µε θετικό τρόπο,
έτσι ώστε και η χώρα µας να καλύψει αυτό το κενό. Άλλωστε, µη
ξεχνάµε ότι έχουµε πει ότι το νέο παραγωγικό µοντέλο ουσιαστικά σε αυτόν τον πυλώνα θα το βασίσουµε. Εάν λοιπόν, αυτός
ο πυλώνας δεν είναι ισχυρός, προφανέστατα ό,τι κάνουµε σε θεσµικό επίπεδο δεν πρόκειται να έχει το ουσιαστικό αντίκρισµα
στην πράξη.
Τελειώνω, λέγοντας το εξής: Μέχρι σήµερα ήταν πολύ περισσότερο γραφειοκρατικό το σύστηµα και πολύ περισσότερο
υπουργοκεντρικό. Θα έλεγα ότι και η υποχρέωση να έρχεται το
εθνικό σχέδιο της έρευνας, της τεχνολογίας και καινοτοµίας και
να ψηφίζεται από τη Βουλή, να υπάρχουν δοµές, οι οποίες θα
αξιολογούν και θα ελέγχουν, είναι µια κατάκτηση και ένα βήµα
θετικό.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί όλες αυτές οι αλλαγές, οι
οποίες µπορεί να µην είναι τέλειες, αλλά πάντως εκσυγχρονίζουν
και το σύστηµα λειτουργίας και το σύστηµα αξιολόγησης. Και το
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σύστηµα συνεργασίας και συνεργειών των ερευνητικών ινστιτούτων µε τον ιδιωτικό τοµέα είναι πολύ πιο σύγχρονο και αποτελεσµατικό από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι έγινε ένα θετικό βήµα. Προφανώς, δεν
καλύπτονται όλες οι αδυναµίες που έχουµε εντοπίσει όλοι µας
στον τοµέα αυτό. Πιστεύω ότι η συµβολή των Βουλευτών, έστω
και µε τον τρόπο των τροπολογιών που έγινε –γιατί δεν µπορεί
να γίνει διαφορετικά- είναι µια απόδειξη ότι οι Βουλευτές, τουλάχιστον σε αυτό το νοµοσχέδιο, είχαν ουσιαστική παρέµβαση
και διόρθωσαν πάρα πολλές από τις αδυναµίες του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ρεπούση,
επιτρέψτε µου. Δευτερολογήσατε εννιά περίπου λεπτά, κάτι που
δεν έκανε κανένας άλλος συνάδελφος και κινδυνεύω να παρεξηγηθώ για αυτό. Τώρα δεν προβλέπεται τριτολογία.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Επί προσωπικού τον ζητάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ δεν άκουσα
κανένα προσωπικό, ούτε από τον Υπουργό ούτε από κανέναν
άλλο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Με κατηγόρησε για δηµαγωγία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τι είπε ο
Υπουργός; Είπε ότι κάνετε λάθος σε αυτά που λέτε. Παρακαλώ,
δεν υπάρχει προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µια διευκρίνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
αν είναι επείγον, καταθέστε τη τώρα, γιατί συντάσσεται τώρα το
Πρακτικό για την ψηφοφορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν είχα πρόθεση εγώ. Η Γραµµατεία µου το ζήτησε, γιατί
δεν κατανοήθηκε, όπως αποτυπώθηκε στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική διευκρίνιση, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να τελειώσει η
κ. Μανωλάκου και αµέσως µετά θα λάβετε τον λόγο.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει όριο στη δηµαγωγία. Βεβαίως, έχει ξεφύγει το όριο. Είπατε ότι η συζήτηση
έγινε εξαντλητική. Όταν µέχρι τελευταία στιγµή έρχονται τροπολογίες, όταν φέρνετε νοµοθετικές βελτιώσεις και µετά τις παίρνετε πίσω, όταν όλα τα ίδια µένουν, τότε βεβαίως το πνεύµα και
το γράµµα του νοµοσχεδίου είναι αλώβητο: Εµπορευµατοποίηση
της παιδείας. Αυτό είναι.
Να σας πω κάτι; Αυτό το θεωρώ λογικό από την πλευρά σας.
Γιατί δηλαδή να προωθούνται οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από όλες τις κυβερνήσεις και να
εξαιρείται η έρευνα; Εξάλλου και η πολιτική για την έρευνα το
«HORIZON 20 20» δεν εξυπηρετεί και δεν προσαρµόζεται;
Εµείς το λέµε καθαρά: Δεν έχουµε καµµία αυταπάτη. Είτε
εσείς, είτε οι επόµενοι που θέλουν να κυβερνήσουν και χειροκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις προωθούν. Με άλλα λόγια; Με άλλα χρώµατα; Ναι,
αλλά αυτές θα προωθήσουν.
Με αυτήν την έννοια, εγώ θεωρώ ότι είναι και δίκαιες οι κινητοποιήσεις και µε τη συµµετοχή των ερευνητών. Εµείς χαιρετίζουµε
τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Βέβαια, διαµαρτυρόµαστε γιατί
δεν συµµετέχει η Βουλή. Αυτό το λέω γιατί η θέση µας είναι µαζί
µε τους απεργούς.
Σε ό,τι αφορά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρατε, δεν
αλλάζει τίποτα και το λέω γιατί είναι διαπίστωση και των συλλόγων των ερευνητών. Δεν διασφαλίζει τη µονιµότητα, όπως ήταν
το ζητούµενο, και τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται µερικώς και
όχι εξ ολοκλήρου από τη δηµόσια χρηµατοδότηση και είναι στη
βάση του business plan, που συνάπτει το κάθε ερευνητικό κέντρο µε τη ΓΓΕΤ. Άρα, λοιπόν, αλλαγές δεν έγιναν.
Σε ό,τι αφορά την υποχρηµατοδότηση πανεπιστηµίων, που είπατε ότι την προκαλεί η κρίση και όχι η πολιτική σας, να σας πω
ότι η Κυβέρνηση λεφτά για τους τραπεζίτες είχε και χάρισε και
λεφτά µε τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, που σηµαίνει
ότι βεβαίως έχεις οικονοµική κρίση που είναι βαθιά, βαθύτατη.
Όµως, ποιον θα πετσοκόψετε, ποιον θα αφήσετε και ποιον θα
ενισχύσετε, αυτό είναι πολιτική πράξη, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Και βεβαίως, η οικονοµία πάει αγκαλιά µε την πολιτική. Και
η πολιτική σας είναι σκληρή, σκληρότατη και αντιδραστικότατη.
Είπατε για τα ιδρύµατα που έχουν έσοδα και δεν πρέπει να τα
εµποδίσετε. Θέλω να σας πω κάτι: Και το ΙΓΜΕ έχει έσοδα, όµως
η πολιτική της Κυβέρνησης το εµποδίζει να τα έχει, γιατί χρειάζεται επιστήµονες και δεν προσλαµβάνονται, αν και έχουν προγράµµατα, γιατί ο στόχος είναι η διάλυση του ΙΓΜΕ. Εξάλλου,
ήδη εργολάβοι έχουν µπει στο παιχνίδι.
Θα αναφερθώ σε ορισµένες τροπολογίες για τις οποίες δεν
µίλησα χθες.
Όσον αφορά την τροπολογία 2031 εµείς θεωρούµε ότι σωστά
το µειονοτικό σχολείο είναι δοµηµένο στο βασικό του κορµό, µε
βάση τη µητρική γλώσσα. Όµως, γιατί ο εκπαιδευτικός πρέπει
να είναι από τη µειονότητα για το βασικό πρόγραµµα και για το
ελληνόγλωσσο όχι από τη µειονότητα; Κατά τη γνώµη µας, η επιστηµονική τεκµηρίωση είναι µε βάση τη γλώσσα και όχι τη θρησκεία ή την καταγωγή. Κάθε διαχωρισµός διαιωνίζει τα
προβλήµατα στη µειονότητα και είναι σε βάρος και της µειονότητας και αν θέλετε και ευρύτερα της περιοχής. Δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή και η παράγραφος 4 του άρθρου 2. Εµείς θα την
καταψηφίσουµε, το είπαµε και αρχικά.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
αφορά δύο θέµατα τα οποία είναι άσχετα µεταξύ τους. Το πρώτο
είναι οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
χωρίς πολύ σοβαρές αλλαγές. Εµείς στην πρώτη παράγραφο
λέµε «ναι», στις παραγράφους 2 και 3 λέµε «παρών».
Όµως, η τέταρτη, αυτή που ήταν µε το νούµερο έξι (6), είναι
σηµαντική και επικίνδυνη. Με αφορµή το πρόσφατο αιµατηρό πε-
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ριστατικό στο Μικρολίµανο, µε την προτεινόµενη διάταξη η εξαίρεση –δηλαδή να µπορούν να δηµοσιοποιηθούν αµέσως τα προσωπικά δεδοµένα, στοιχεία κ.λπ., για όποιον κατηγορούµενο ο
αρµόδιος εισαγγελέας κρίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δηµόσια
τάξη ή σύλληψη- επεκτείνεται ρητά, ούτως ώστε να µπορεί να θεωρηθούν κάποιες πράξεις αδικήµατα, ώστε να χρησιµοποιούνται
για την ποινικοποίηση λαϊκών αγώνων.
Αν ο σκοπός της ρύθµισης ήταν µόνο η γρήγορη σύλληψη του
δράστη, προφανώς εµείς θα συµφωνούσαµε και δεν θα είχαµε αντίρρηση, αλλά εδώ επεκτείνεται. Πρόκειται εποµένως για συγκεκριµένη διατύπωση, που έρχεται για ψήφιση για µια ακόµα φορά
και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ένταση της καταστολής και του χτυπήµατος των λαϊκών
ελευθεριών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, εµείς την καταψηφίζουµε.
Για την τροπολογία 209, θέλω να αιτιολογήσουµε την ψήφο µας.
Υπάρχει µία απαράδεκτη κατάσταση που διαιωνίζεται µε την κατάληψη της παραλίας του Μικρολίµανου από ορισµένους µαγαζάτορες για την κερδοφορία τους, βέβαια. Έχουν βαριές ευθύνες
και οι κυβερνήσεις και οι δήµαρχοι διαχρονικά. Η παραλία ανήκει
σε όλους. Όµως ξεκινάει ένα σχέδιο ανάπλασης της περιοχής και
φαίνεται να µπαίνει τέλος και η παραλία να δοθεί στον κόσµο.
Εµείς θα την ψηφίσουµε την παράταση των δώδεκα µηνών µόνο
για έναν λόγο, για να µη βρεθούν σε κίνδυνο µε τη δουλειά τους
πολλοί εργαζόµενοι σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα. Αναγκαστικά,
δηλαδή, σ’ αυτούς τους δώδεκα µήνες θα µεταφερθούν αυτά τα
µαγαζιά στον χώρο τους και θα αφήσουν ελεύθερη την παραλία
για όλον τον κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω µε την τροπολογία υπ’ αριθµ. 2028. Θα πούµε
«παρών», γιατί παίρνει υπόψη ορισµένες ανάγκες εργαζοµένων,
αλλά µισές, δεν τις ολοκληρώνει, όπως και στο ασφαλιστικό καθεστώς των µεταπτυχιακών και στις αποσπάσεις, ενώ χρειάζονται
προσλήψεις, και στην ασφάλιση -να πηγαίνει στην κατώτερη κλίµακα ο ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ, ενώ µειώνεται ταυτόχρονα και
η σύνταξή του- αλλά και τους επιχειρηµατίες τους επιβραβεύει για
το αυτονόητο. Εκφραζόµαστε, λοιπόν, µε το «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Κυρία Ρεπούση και κυρία Φωτίου, αφήστε µε ένα λεπτό να µιλήσω και θα δείτε πως θα ικανοποιηθείτε. Θα σας πω κάτι: Παρά
το γεγονός ότι είµαι εκτός Κανονισµού και επειδή βλέπω ότι διακαώς επιθυµείτε να κάνετε µία συµπληρωµατική τοποθέτηση και
µε τη συναίνεση του Σώµατος, για να πάει οµαλά η συζήτηση
µέχρι τέλους, θα σας δώσω τον λόγο από δύο λεπτά να πείτε
αυτό, το οποίο θέλετε.
Πρώτα, η κ. Φωτίου έχει τον λόγο, η οποία προηγείται.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα ήθελα να πω κάτι επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν πείτε τώρα επί
της διαδικασίας, θα σας πω να µου πείτε ποιο άρθρο του Κανονι
σµού παραβιάζεται και θα σας ζητήσω δύο υπογραφές, που προβλέπει ο Κανονισµός. Εγώ σας λέω ευγενέστατα να πάρετε τον
λόγο και να πείτε αυτό που θέλετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, νέα Βουλευτής είµαι και εποµένως, αν
κάνω κάτι λάθος, θέλω να µου το πείτε.
Η προηγούµενη προεδρεύουσα, η κ. Κόλλια, είπε ρητά -και είναι
γραµµένο στα Πρακτικά- ότι θα δοθεί σε όλους τους εισηγητές
χωριστός χρόνος -των δευτερολογιών τους προφανώς, γιατί δευτερολογίες είχαµε όλοι- για να τοποθετηθούν στις τροπολογίες,
γιατί ήλθαν πολλές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας απαντώ αµέσως. Εσείς µιλήσατε έξι λεπτά, οι συνάδελφοι, η κ. Μανωλάκου
και η κ. Ρεπούση, µίλησαν οχτώ λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μίλησαν δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θέλετε και τέσσερα λεπτά ακόµη; Μπορείτε να τα πάρετε. Τι άλλο παραπάνω θέλετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν θέλετε να ξέρετε ποιες τροπολογίες κάνουµε δεκτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία. Πείτε το.
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Σας δίνω τον λόγο για τέσσερα λεπτά ακόµη.
Μήπως θέλετε να δώσω τον λόγο πρώτα στην κ. Ρεπούση;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Ρεπούση, τι θέλετε να πείτε εσείς; Σας δίνω απλόχερα τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Αν δείτε τον συνολικό χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα διαπιστώσετε ότι όταν πρωτολόγησα, τήρησα ακριβώς
τον χρόνο µου. Όµως, είναι πολλά τα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πολύ περισσότερο χρόνο είχατε.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Δείτε επί της αρχής πόσο µίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ µιλώ επί
των άρθρων.
Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι, βέβαια.
Κατ’ αρχήν, ζήτησα τον λόγο επί προσωπικού, διότι αναφέρθηκε ο Υπουργός και µας κατηγόρησε για δηµαγωγία. Δεν ξέρω
αν το συγκεκριµένο αναφερόταν σ’ εµένα.
Θέλω, όµως, να απαντήσω και να σχολιάσω ότι έχω δει, κύριε
Υπουργέ, ότι εκνευρίζεστε πάρα πολύ όταν αναδεικνύουµε την
πελατειακή πλευρά της πολιτικής σας δραστηριότητας. Υπάρχει
τρόπος να το θεραπεύσετε, σταµατώντας τα «δωράκια» δεξιάαριστερά, γιατί έχουµε εντοπίσει πάρα πολλά σε µία συζήτηση…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αυτό είναι προσωπικό.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Όταν κατηγορείτε για δηµαγωγία, δεν είναι
προσωπικό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Η δηµαγωγία είναι πολιτική στάση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Άρα, αν θέλετε να σταµατήσουµε την κριτική επ’ αυτού, πρέπει να σταµατήσετε κι εσείς τα «δωράκια» κι
εµείς θα συµφωνήσουµε σε όλες τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, που έχουν, φυσικά, το πρόσηµο της προόδου, όχι της
απορρύθµισης, αλλά της ουσιαστικής µεταρρύθµισης.
Αφού έχω λίγο χρόνο, θέλω κι εγώ να δηλώσω ποιες τροπολογίες ψηφίζει η Δηµοκρατική Αριστερά και ποιες όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πείτε τα, όµως,
στον χρόνο σας.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ναι, στα δύο λεπτά.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην υπουργική τροπολογία 1998, που
ρυθµίζει τα θέµατα της Εκκλησίας της Κρήτης.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία 2029 που δίνει τη δυνατότητα στους αξιωµατικούς µέχρι του βαθµού του πλοιάρχου του
Λιµενικού Σώµατος να παραµείνουν στην ενεργό υπηρεσία µέχρι
δύο χρόνια κ.λπ.. Παρ’ όλο που είναι άσχετη µε το περιεχόµενο
του νόµου και δεν µας αρέσουν αυτές οι τροπολογίες, θεωρούµε
ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα την ψηφίσουµε.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην υπουργική τροπολογία υπ’ αριθµ.
2032, που ρυθµίζει τα θέµατα του πειθαρχικού των εκπαιδευτικών µε την τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου Παιδείας και τις ρυθµίσεις του ΣΑΕ.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στην υπουργική τροπολογία υπ’ αριθµ
2046, που τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων κ.λπ..
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2052 για το
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των διευθυντών.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2018 για
την αδειοδότηση από την Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, γιατί
θεωρούµε ότι θέλει συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2058 για την
ίδρυση εργαστηρίων στα ΑΕΙ µε πράξη του πρύτανη µετά την έκδοση των οργανισµών των ιδρυµάτων. Θεωρούµε ότι είναι στη
σωστή κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ψηφίσουµε «ναι», επίσης, στην τροπολογία υπ’ αριθµ 1992
για µετεγγραφές φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις κ.λπ., που έγινε
δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας.
Στις άλλες τροπολογίες ψηφίζουµε «όχι». Νοµίζουµε ότι στις
οµιλίες µας είχαµε τη δυνατότητα να εξηγήσουµε γιατί.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, θα
έχουµε τώρα πινγκ-πονγκ. Ξέρουµε τι θα γίνει προς το τέλος.
Κυρία Ρεπούση, να ετοιµάζεστε και εσείς τώρα για το προσωπικό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κυρία Ρεπούση, προσωπικό είναι ό,τι έχει αιχµή αδικαιολόγητη, που αφορά στην πολιτική ή στην ηθική στάση ενός
συναδέλφου. Εκείνος θίγεται, γι’ αυτό και παίρνει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μας κατηγορήσατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πείτε ότι είναι κατηγορία. Εγώ λέω ότι είναι κριτική. Η δηµαγωγία είναι στάση, ενώ τα πελατειακά «δωράκια» είναι κάτι
άλλο. Η δηµαγωγία είναι µια πολιτική στάση από αρχαιοτάτων
χρόνων και στην Ελλάδα είναι ένα προϊόν εµπορεύσιµο, καταπληκτικό, που πωλείται πάρα πολύ εύκολα.
Αποσιωπήσατε το δεύτερο µέρος της κριτικής που σας
άσκησα.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Σε εµένα; Ποιο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, τεχνηέντως. Σας είπα: «Είστε ένα πολιτικό εκκρεµές, από τη δηµαγωγία στον εκσυγχρονισµό, όπου σας
συµφέρει».
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Τι δηµαγωγικό σας είπα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Και αντί για «δωράκια», που λέτε εσείς, σας απέδειξα µε
επιχειρήµατα ποια ακριβώς είναι η προσθήκη στο σηµερινό σχέδιο νόµου: Τρία ερευνητικά κέντρα και δύο ινστιτούτα µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία θα φέρουµε και στη Βουλή.
Δεν τα παίρνετε πίσω όλα αυτά που λέτε; Ούτως ή άλλως, βαρύτητα δεν έχουν. Δεν τα παίρνετε πίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τελικά εδώ, «όποιος έχει το
µαχαίρι έχει και το πεπόνι», φαίνεται. Ο Υπουργός, όταν θέλει,
παρεµβαίνει. Έχει παρέµβει σε αυτήν τη συζήτηση πενήντα
φορές. Μιλάει όση ώρα θέλει και από εκεί και ύστερα, κανείς δεν
µπορεί να του απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να αλλάξουµε
τον Κανονισµό, ευχαρίστως, εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα.
Όµως, εφ’ όσον του το επιτρέπει ο Κανονισµός…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν το ήξερα ότι έτσι γίνεται ο διάλογος
εδώ, ότι είναι ανισότιµος δηλαδή.
Εµείς, λοιπόν, θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία που
αφορά την Εκκλησία της Κρήτης.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στην τροπολογία που αφορά στην
ιστορία του «ΕΡΓΑΝΗ», ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2029, που
αφορά το Λιµενικό Σώµα.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2032, που
αφορά τα πειθαρχικά, τη συγκρότηση ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ κ.λπ..
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2048, που
αφορά τη χρηµατοδότηση του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης.
Θα ψηφίσουµε «παρών» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2050, που
αφορά τους ΟΤΑ, την κινητικότητα υπαλλήλων κ.λπ..
Θα ψηφίσουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµ 2052, που
αφορά την ηλικία των ερευνητών κ.ο.κ..
Νοµίζω ότι δεν έχω ξεχάσει καµµία.
Θα ψηφίσουµε «ναι» στο κοµµάτι εκείνο που ήταν «δωράκι»,
όπως µας είπαν, επειδή αποκαθίσταται η αδικία προς τους ανάπηρους φοιτητές, για να µπορούν να µετεγγραφούν, εφ’ όσον
έχουν αναπηρία 67% και άνω. Αυτό είναι ένα «δωράκι» που µας
έκανε ο Υπουργός.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ποια είναι αυτή η τροπολογία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αυτή είναι δική σας τροπολογία.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, κυρία συνάδελφε. Αν θέλετε, συνεχίστε, για να µην
έχουµε αντιδικίες εδώ.
Είπε η κυρία συνάδελφος ότι της κάνατε ένα «δωράκι». Δεν
ξέρω τι εννοεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ή το εµφάνισε έτσι η Κυβέρνηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μου έκαναν και εµένα κάποιο «δωράκι», γιατί
έχω και εγώ κάποια αναπηρία -έτσι δεν είναι;- για να µετεγγραφώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει. Το είπατε! Ευχαριστήσατε τον Υπουργό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τον ευχαριστώ, λοιπόν.
Ακούστε τώρα: θα ψηφίσουµε -και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ
λιγάκι παραπάνω- «όχι» στο να παρατήσουν οι καθηγητές των ΑΕΙ
τα προπτυχιακά και τα µεταπτυχιακά τους καθήκοντα και να προσπαθούν συνεχώς να βγάλουν λεφτά, καθώς µε αυτήν την «εκπληκτική» τροπολογία λέγεται ότι τους δίνετε επιπλέον κίνητρα να
βγάλουν και εκείνοι κάνα ευρώ παραπάνω, όπως και οι ερευνητές.
Κατηγορηµατικά «όχι» στην κατάργηση του µισθολογικού πλαφόν, δηλαδή να µπορεί ένας καθηγητής να βγάλει και πέντε και
δέκα φορές παραπάνω χρήµατα και «όχι» στην απαράδεκτη ιστορία –το ανέπτυξε ο κ. Παυλόπουλος εδώ- ένας καθηγητής ο
οποίος µόλις έχει διοριστεί, αλλά επειδή είναι πολύ γνωστός στην
«πιάτσα», έχει µεγάλο γραφείο, να µπορεί εξαρχής να µην είναι
αποκλειστικής απασχόλησης στο ίδρυµα για τρία χρόνια, αλλά να
µπορεί να βγάζει όσα λεφτά θέλει και να διδάσκει το µισό χρόνο
ή το ένα τρίτο του χρόνου, όπως λέει ο νόµος, ενώ οι θέσεις των
καθηγητών και οι θέσεις ΔΕΠ είναι πολύ συγκεκριµένες σήµερα
στα ιδρύµατα.
Να έρθουν, λοιπόν, όλοι αυτοί οι διάσηµοι άνθρωποι της αγοράς, να διδάσκουν το ένα τρίτο της ώρας και να µην µπορεί να λειτουργήσει κανένα ίδρυµα και κανένα ερευνητικό κέντρο!
Το ίδιο είναι και το πνεύµα της «Νέας Ελλάδας». Είναι, επίσης,
και η ιστορία στο Μικρολίµανο, να µην έχουν πρόσβαση οι πολίτες
στο παραλιακό µέτωπο, αλλά να υπάρχουν αυτές οι υπερκατασκευές. «Νέο» πνεύµα είναι, επίσης, το ότι µας εξήγησε ο Υπουργός την ισοτιµία στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων
του «DEREE». Μόνο που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώσατε,
κυρία συνάδελφε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι να κάνω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι σηµαίνει τι να
κάνετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχουµε τοποθετηθεί γι’ αυτό;
Μόνο που ξέχασε ο κύριος Υπουργός ότι οι ισοτιµίες για επαγγελµατικά δικαιώµατα δίνονται, λόγω του franchise, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή µε πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μήπως εννοείτε ότι εγώ θα έχω επαγγελµατικό δικαίωµα, από
τη στιγµή που κάνετε αυτό στην Αµερική; Δηλαδή θα µπορώ να
έχω επαγγελµατικά δικαιώµατα; Γίνονται ισότιµα τα πτυχία µας ή
κάνετε ακριβώς το ανάποδο; Δηλαδή τα πτυχία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σας παρακαλώ! Σε επαγγελµατικά δικαιώµατα αναφέρθηκα, δεν είπα ότι γίνονται ισότιµα τα πτυχία. Όταν
γίνονται ισότιµα επαγγελµατικά δικαιώµατα ο Έλληνας πολίτης
έχει το ίδιο δικαίωµα να πάει στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και να του κάνουν ισότιµο αυτό το επαγγελµατικό του δικαίωµα.
Γι’ αυτό κάναµε ισότιµα και τα πτυχία τα οποία είναι τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, όταν έρχονται από ευρωπαϊκές χώρες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Όχι. Αυτό έχει να κάνει µε τον οργανισµό πιστοποίησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τώρα, στην Αµερική θα έχουµε και εµείς την
ίδια ισοδυναµία, δηλαδή θα µπορούµε να ασκούµε τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα στην Αµερική. Όχι! Αυτό που κάνατε είναι ανισοτιµία. Αυτό κάνατε. Τροµακτική ανισοτιµία κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ, πολύ
κυρία συνάδελφε. Ήδη έχετε µιλήσει επί των άρθρων συνολικά είκοσι πέντε λεπτά. Πρωτολογία, δευτερολογία, τριτολογία! Τι να
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σας κάνω τώρα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πού τα είδατε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ τα βλέπω,
διότι κάνω λογαριασµό εδώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουίκ για τη δευτερολογία του.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Κουίκ;
ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μερικά λεπτά, κύριε
Πρόεδρε. Είναι λογικό να παραβιάζουµε τους χρόνους, γιατί
έχουµε πολλές τροπολογίες και πρέπει να γίνουν µερικές τοποθετήσεις πιο συγκεκριµένες.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, θα επιµείνω στο θέµα του ιδρύµατος του κ. Φλογαΐτη EPLO, ότι δεν µπορούµε να εγκρίνουµε ως
Βουλή των Ελλήνων µεταπτυχιακά των έξι εβδοµάδων. Όταν
άλλος πληρώνει δύο χρόνια σπουδών για να πάρει ένα µεταπτυχιακό, εµείς δίνουµε την ταυτοποίηση για να λέει ένα παιδί ότι έχει
µεταπτυχιακό µε έξι εβδοµάδες; Έχω καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από το ΦΕΚ στη Βουλή χθες. Αυτό είναι το ένα.
Και εσάς, που είστε ακαδηµαϊκός, συνταγµατολόγος, δεν σας
ενοχλεί το ότι µέσα σε έξι εβδοµάδες ταχύρρυθµα δίνονται µεταπτυχιακά; Πρέπει να το προσέξετε αυτό. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό
είναι ένα µείζον θέµα.
Δεύτερον, θα στηρίξουµε –και χαιρόµαστε ιδιαίτερα που το
Υπουργείο το πράττει- την τροπολογία για τη µειονοτική εκπαίδευση. Τη στηρίζουµε αναφανδόν, µε κάθε τρόπο. Θα εκφράσω
απλώς µία πικρία, κύριε Πρόεδρε. Την τροπολογία αυτή, ανεξάρτητα µε το αν την υπερασπίστηκα ως Περιφερειακός Σύµβουλος
Μακεδονίας-Θράκης ή ως Βουλευτής Επικρατείας, την αντέκρουσαν τρεις συνάδελφοί µου µουσουλµάνοι Βουλευτές και κανείς
δεν ήρθε να την υπερασπιστεί από τους συναδέλφους µου, τους
χριστιανούς Βουλευτές που εκλέγονται στις περιοχές Ξάνθης και
Ροδόπης. Εγώ προσωπικά, δεν θέλω να κάνω κανέναν συνειρµό.
Εύχοµαι πραγµατικά να είναι στις δουλειές τους, στις περιφέρειές
τους.
Στις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 2031 και 2032 λέµε «ναι».
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2040, που αφορά τη ΝΕΡΙΤ,
εµείς θα πούµε «όχι». Για να πούµε «ναι», ζητήσαµε να βγάλετε
από µέσα τα χρωστούµενα, τις αµοιβές των ανθρώπων αυτών,
ακόµα και προµηθευτών. Να ξεχωρίσει δηλαδή το θέµα των αµοιβών από θέµατα όπως αυτό -που είναι απίστευτο- µε το οποίο δίνετε ασυλία στη διαχειρίστρια, ότι δηλαδή απαλλάσσεται κάθε
ευθύνης. Δεν είναι έτσι, δεν µπορεί να είναι έτσι. Δεν µπορεί ένας
νόµος να «σκουπίζει» τις ενδεχόµενες ευθύνες σε µία µεταβίβαση
από ΕΡΤ σε ΝΕΡΙΤ.
Επίσης, στηρίζουµε την τροπολογία του συναδέλφου Ξάνθης
του ΠΑΣΟΚ, µε γενικό αριθµό 2060 και ειδικό 314, που αναφέρεται
στα ερευνητικά κέντρα της περιοχής της Θράκης.
Από την άλλη πλευρά, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2047
και ειδικό 301 εµείς θα πούµε «παρών». Με αυτή την τροπολογία
γίνεται ό,τι έγινε κατά καιρούς µε τα ΤΕΙ, για τα οποία φώναζε η
ίδια η συγκυβέρνηση πως πρέπει να µαζευτούν, γιατί είναι πολλά.
Και εδώ γίνεται ακριβώς το ίδιο. Σκορπάµε δηλαδή ερευνητικά
κέντρα στην Ελλάδα, επειδή το θέλει ο κάθε Βουλευτής.
Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Σήµερα είναι µία µέρα πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Θέλω απλώς και
µόνο να πω στους Έλληνες και στις Ελληνίδες που µας βλέπουν
πως κάποιοι Βουλευτές παλεύουµε εδώ µέσα στη Βουλή για τα
δικά τους δικαιώµατα, αυτά που έχουν καταπατηθεί.
Μιλάµε για ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους και ο καθένας από
αυτούς έχει και έναν συγγενή πρώτου βαθµού. Δηλαδή µιλάµε για
τρία εκατοµµύρια ανθρώπους. Όµως εδώ, έξω από τη Βουλή, µαζεύονται τριακόσιοι έως πεντακόσιοι. Αν δεν σηκωθούν από τον
καναπέ, να έρθουν έστω και µε ένα κερί στο χέρι στο Σύνταγµα
και να µας δώσουν ένα φύσηµα να φύγουµε όλοι µαζί, δεν θα µπορούµε να έχουµε, αν θέλετε, την ηθική και ψυχολογική στήριξη.
Σας λέω απλώς και µόνο να σηκωθείτε από τον καναπέ.
Επαναλαµβάνω ότι ψηφίζουµε την τροπολογία που αφορά τη
Θράκη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο
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δυο λόγια θέλουµε να πούµε για να τοποθετηθούµε επί των τροπολογιών, γιατί ούτως ή άλλως, σίγουρα συµφωνούµε µε την τροπολογία υπ’ αριθµ 1992, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι
αφορά την επιτρεπτέα µετεγγραφή των φοιτητών στο πανεπιστήµιο. Σίγουρα συµφωνούµε µε την τροπολογία για το µάθηµα της
Πληροφορικής ως εξεταστέο µάθηµα. Σίγουρα συµφωνούµε µε
τη διάταξη για το Μικρολίµανο. Πρέπει να δοθεί αυτή η παράταση,
αλλά να τελειώνει κάποια στιγµή και αυτή η εκκρεµότητα.
Δεν ψηφίζουµε την τροπολογία για τη ΝΕΡΙΤ. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να µας βρει σύµφωνους αυτή η τροπολογία,
όπως δεν ψηφίζουµε και την τροπολογία για το καθηγητικό κατεστηµένο, το οποίο πάλι βλέπουµε ότι πάει να εξυπηρετηθεί µε την
τροπολογία υπ’ αριθµ 2059. Στις τροπολογίες υπ’ αριθµ 2059 και
2040 δίνουµε αρνητική ψήφο.
Στα όρια ηλικίας λέµε «ναι». Στην οργάνωση των δικαστηρίων
λέµε «ναι» και στα πειθαρχικά ζητήµατα που έχουν τεθεί, στην
αδειοδότηση λέµε «ναι». Σε κάθε περίπτωση, λέµε «ναι» στη ρύθµιση σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση των µειονοτικών σχολείων
στη Θράκη, για την οποία ήδη έχουµε εκφραστεί από χθες και νοµίζουµε ότι ίσως είναι από τα σηµαντικότερα δεδοµένα αυτού του
νοµοθετήµατος, το οποίο έχουµε ψηφίσει ήδη κατ’ αρχήν. Νοµίζω
ότι ήδη έχουν καταγραφεί οι θέσεις µας επί των τροπολογιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, χρωστώ µία απάντηση και στην κ. Ρεπούση και στον
κ. Τέρενς Κουίκ, ο οποίος έθεσε το ίδιο θέµα. Έγινε µία σύγκριση,
η οποία φαίνεται λογικοφανής, αλλά δεν είναι αληθής.
Προσέξτε γιατί, κυρία Ρεπούση. Συγκρίνουµε το τι συνέβαινε
στην Ελλάδα µε τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήµια στις διάφορες πόλεις
της επαρχίας ως ένα είδος συναλλαγής µεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής κυβέρνησης, συναλλαγή η οποία επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό.
Τα ερευνητικά κέντρα δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, διότι ο σκοπός του κάθε ερευνητικού κέντρου είναι να µπορεί να προσελκύει χρήµατα από ευρωπαϊκά προγράµµατα και από
ιδιωτική χρηµατοδότηση. Κάθε κέντρο που δεν θα µπορεί να το
κάνει αυτό, θα κλείνει. Μόνο τα κέντρα εκείνα που θα µπορούν να
προσελκύουν χρηµατοδότηση αυτού του είδους θα µπορούν να
συνεχίζουν την πορεία τους.
Άρα, αυτά τα ερευνητικά κέντρα δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα
φορολογούµενο, όταν τελικά γίνουν, µετά τα προεδρικά διατάγµατα, αλλά ενισχύουν την τοπική κοινότητα, κύριε Κουίκ.
Όµως, πρέπει να πω και το εξής, για να καταλάβετε τι λέµε εµείς
και καλόπιστα τι λέτε εσείς. Είχα πάει πριν από οκτώ µήνες στην
Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, όπου µου έγινε ξενάγηση, ως
Υπουργός Υγείας. Ήθελαν να µου δείξουν πώς λειτουργεί η Ιατρική Σχολή στο Χάρβαρντ. Κολλητά στο κτήριο -ένα κτήριο στην
ουσία υπήρχε, γιατί είχε ένα διάδροµο που ένωνε τα δύο κτήριαήταν τα κτήρια µιας τεράστιας ιδιωτικής φαρµακευτικής εταιρείας,
η οποία πλήρωνε το πανεπιστήµιο για να έχει εκεί, κολλητά µε το
πανεπιστήµιο τα ερευνητικά της κέντρα και τα ιδιωτικά της εργαστήρια, τα οποία ήταν σε συνεχόµενη, ασταµάτητη, επί εικοσιτετραώρου βάσεως συνέργεια µε τα ερευνητικά εργαστήρια του
πανεπιστηµίου. Γιατί; Διότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να
παράγουν φάρµακα -στην προκειµένου περίπτωση- ή άλλου είδους τεχνολογία, που στο τέλος θα έρθει και η εµπορική χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, να απευθύνεστε στο Προεδρείο, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν πρέπει να φοβόµαστε,
λοιπόν, την ιδιωτική χρηµατοδότηση.
Το ίδιο πιστεύω ότι έγινε πριν και µε την παρεξήγηση και µε την
κυρία Φωτίου. Η κ. Φωτίου αναφέρθηκε στην κατάργηση του πλαφόν, όχι στον προϋπολογισµό, εννοώντας ότι εδώ είµαστε σπάταλοι.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ, διορθώστε µε, αν κάνω
λάθος. Η κατάργηση του πλαφόν αφορά µόνο στη χρηµατοδότηση από ερευνητικά προγράµµατα και ιδιωτική χρηµατοδότηση.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ιδιωτικούς πόρους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ιδιωτικούς πόρους. Αυτό
εννοώ. Δεν αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισµό. Δεν κοστίζει αυτή η κατάργηση του πλαφόν ένα ευρώ περισσότερο στον
Έλληνα φορολογούµενο. Απλώς επιτρέπει την προσέλκυση περισσότερων ιδιωτικών πόρων. Διότι σήµερα είχαµε το εξής παράλογο: Να µπορεί να φέρνει ιδιωτικούς πόρους και να τους
εµποδίζει η ύπαρξη πλαφόν. Αυτό είναι όλο.
Πώς µπορούµε να διαφωνούµε στ’ αλήθεια στο να λέµε ότι αν
καταφέρει κάποιο ερευνητικό κέντρο να προσελκύσει µεγαλύτερη χρηµατοδότηση, θα του το απαγορεύσουµε λόγω της
υπάρξεως του πλαφόν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το ΕΣΠΑ είναι ιδιωτικός
πόρος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Κουρουµπλή, το ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκός πόρος. Κατά 95% είναι χρήµατα
των Ευρωπαίων φορολογουµένων. Το 5% µόνο είναι εθνική χρηµατοδότηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Άρα, δεν είναι ιδιωτικός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, να ευχαριστείτε αυτούς τους Ευρωπαίους φορολογούµενους, που χάρη στους δικούς µας νόµους -αφού εσείς καταψηφίσατε- εξακολουθούν να
µας δίνουν τα λεφτά τους.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτό είναι δουλοπρέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν είναι το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι υπάρχει µία κοινοβουλευτική
τάξη;
Κύριε Υπουργέ, αν µου ζητήσετε τον λόγο, θα σας τον δώσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν είναι το ΕΣΠΑ, όµως. Είναι παρεξήγηση όλο αυτό. Είναι
ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είµαστε
οι δούλοι, κατά την κ. Φωτίου και είναι οι γενναίοι που θα τα βάλουν µε τις αγορές, µε τα funds και µε το διεθνή καπιταλισµό.
Συγχαρητήρια!
Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριµένα στο άρθρο 6 και να συγχαρώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ταχύτητα µε την οποία
νοµοθέτησε, για να επιλύσει το πρόβληµα που προέκυψε µε τη
γνωστή ιστορία στο Μικρολίµανο και τον πιστολέρο.
Βρεθήκαµε ξαφνικά το Σαββατοκύριακο να µην µπορούν τα
µέσα µαζικής επικοινωνίας να προβάλουν τη φωτογραφία του
και, άρα, να προειδοποιήσουν το κοινό για το πόσο επικίνδυνος
είναι, αν τον βρουν µπροστά τους, διότι λόγω παρερµηνείας του
παλαιού νόµου, έπρεπε να τον βρούµε πρώτα και να µας δώσει
τη συγκατάθεσή του. Πράγµατι, µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση του
κυρίου Υπουργού, πάρα πολύ γρήγορα, σε πρώτο χρόνο λύνεται
και αυτή η εκκρεµότητα.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την οµιλία
µου µε µία αισθητικού τύπου παρέµβαση. Είναι κρίµα που η κάµερα δεν µπορεί να γυρίσει να δείξει αυτό το ωραίο κόκκινο µπαλόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κόκκινο µπαλόνι που
κάποιος καλός συνάδελφος έφερε στην Αίθουσα. Το κοίταζα
αυτήν την ώρα και σκεφτόµουν κάτι που µου έλεγε ο πατέρας
µου. Μου έλεγε «αέρα δεν έχουν, παιδί µου, µόνο τα µπαλόνια,
αλλά και ορισµένα µυαλά».
Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάτι ήξερε ο άνθρωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γιοβανόπουλε, έχετε ολοκληρώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συµπληρωµατικά για τις
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τροπολογίες θα ήθελα να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τι «συµπληρωµατικά»;
Τέλος πάντων, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω κάτι σε είκοσι
δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2060 που αφορά
το Ερευνητικό Κέντρο της Θράκης, λέµε «ναι».
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2029 που αφορά
το Λιµενικό, λέµε «ναι».
Τέλος, σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1998 αναφορικά µε την Εκκλησία της Κρήτης, λέµε «ναι».
Απλώς, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να καταγραφεί, επειδή είναι
τόσες πολλές οι τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Απ’ ό,τι βλέπω,
δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να ζητά τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε ξεχάσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επειδή πολλή
ώρα σας βλέπω και κάθεστε ηρέµως και ησύχως, χωρίς να…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μα, κάνω υποµονή για να µη
σας στενοχωρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να είστε καλά.
Καλοσύνη σας.
Ορίστε, λοιπόν, κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα η κοινωνία της Αθήνας, ο λαός της Αθήνας, µε µία πάρα πολύ δυναµική
παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, κατέγραψε µε τον πιο εύγλωττο
τρόπο τη διχογνωµία που υπάρχει µεταξύ της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας και της θέλησης του λαού.
Θα αναφερθώ τώρα στο νοµοσχέδιο. Ακούστηκε από την
πλευρά της συγκυβέρνησης ότι αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά
απαντά στο µεγάλο πρόβληµα της έρευνας που σε σχέση µε την
τεχνογνωσία που διαθέτει η χώρα στα επίπεδα των υπαρχόντων
ερευνητικών της κέντρων και του επιστηµονικού δυναµικού, µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό της πλεονέκτηµα σ’ αυτή τη βαθύτατη κρίση, που µαστίζει το λαό και την πατρίδα.
Οι ενστάσεις µας, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν να κάνουν µε εξυπηρέτηση κάποιων συµφερόντων εδώ ή εκεί ή στην περιφέρεια ή
αλλαχού. Οι εντάσεις µας ξεκινούν από το ότι όλοι ξέρουµε και
έχουµε εµπειρία απ’ αυτό που έχει συµβεί στη χώρα τα τελευταία
χρόνια σε ό,τι αφορά και τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Όλοι έχουµε
εµπειρία. Ακόµα κι αν διαπράξαµε λανθασµένα, είναι γενναίο στην
πολιτική, όπως έλεγε ο Γέρος της Δηµοκρατίας, να αναγνωρίσεις
το λάθος σου.
Λέω, λοιπόν, ότι φοβούµαι πως διαπράττουµε άλλο ένα λάθος
στην αγωνία, κύριε Πρόεδρε, να απορροφηθούν τα χρήµατα του
ΕΣΠΑ. Αυτό φωνάζουµε καµµιά φορά. Δυστυχώς, κάνουν κριτική
στους πολιτικούς και µας λένε ότι διασπαθίσαµε τα χρήµατα. Για
πολλά χρήµατα µπορεί να µην είχαν αυτή τη λογική, αλλά πάντοτε
υπήρχε η λογική, δηλαδή η πίεση να απορροφηθούν τα χρήµατα.
Απορροφήθηκαν τα χρήµατα κατά καιρούς, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν µε το σωστότερο τρόπο. Αυτή είναι η αγωνία που καταθέτουµε. Δεν έχουµε κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί ακριβώς
θεωρούµε ότι δεν είναι σωστή η διάσπαση, ο κατακερµατισµός
του ερευνητικού ιστού σε έναν µάλιστα ιδιαίτερο χώρο που χρειάζεται να συντρέχουν πάρα πολλοί λόγοι, για να µπορεί να γίνει
παραγωγικός, αποτελεσµατικός και ικανός να συνεισφέρει στην
πατρίδα. Αυτός είναι ο λόγος.
Προηγουµένως είπε ο αξιότιµος εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για το
νόµο του 2008. Και τότε ψηφίστηκε ο νόµος. Προσπάθησα να διαβάσω τοποθετήσεις στα Πρακτικά της Βουλής εκείνης της περιόδου. Ε, λοιπόν, τα ίδια πράγµατα που ειπώθηκαν σήµερα,
ειπώθηκαν και τότε από την Κυβέρνηση, ότι δηλαδή ήρθε αυτός ο
νόµος που θα κάνει, θα ράνει, θα σώσει, κ.λπ..
Το αποτέλεσµα, κύριε Πρόεδρε, ήταν να µην υπάρξει καµµία
υλοποίηση.
Εµείς θεωρούµε θετικό το γεγονός ότι έστω και τώρα, µε την
πίεση που ασκήθηκε έγινε κάτι τέτοιο. Και δεν είναι ντροπή να αποδέχεται η Κυβέρνηση µία πίεση που ασκείται από τα κάτω σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το νοµοσχέδιο, όπως είναι τα
εργασιακά ζητήµατα. Αυτό είναι κάτι θετικό. Για όλους µας είναι
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θετικό. Και για την Κυβέρνηση που το αποδέχθηκε, αλλά και για
µας που ασκήσαµε αυτή την πίεση. Θετική είναι επίσης και η απόσυρση του άρθρου 7, που αφορά τα ξενόγλωσσα.
Από εκεί και πέρα όµως, κύριε Πρόεδρε, υφίστανται τα ζητήµατα που εµείς θέσαµε. Έστω και έτσι όµως, εµείς θα περιµένουµε τα διατάγµατα να έρθουν στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων. Αν θέλετε, αυτό θα είναι και ένα θετικό Βήµα και θα
πρέπει κάποτε να µπει και στον Κανονισµό της Βουλής, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορεί να παραχωρούµε –και αναφέροµαι γενικώς στο Κοινοβούλιο- εξουσία στην εκάστοτε κυβέρνηση και να θεσπίζονται
διατάγµατα που κατ’ εξουσιοδότηση της Βουλής έχουν επί της
ουσίας θέση νόµου και αυτά να µην έρχονται στο Κοινοβούλιο, µε
αποτέλεσµα να µη γνωρίζει το Κοινοβούλιο τι περιεχόµενο θα
έχουν αυτά τα νοµοσχέδια. Θεωρούµε, λοιπόν, θετικό το γεγονός
ότι υπάρχει δέσµευση του κυρίου Υπουργού.
Όµως, η ίδια η ζωή θα δείξει εάν πραγµατικά αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορέσει πραγµατικά να απαντήσει σ’ αυτό το µεγάλο ζητούµενο που έχει να κάνει µε την ανάπτυξη της χώρας. Διότι
θεωρούµε ότι αποτελεί, δυστυχώς, µια µεγάλη απώλεια το γεγονός ότι φεύγουν οι επιστήµονες που έχει η χώρα. Είναι ένα είδος
γενοκτονίας το ότι φεύγουν τα νέα παιδιά. Και εδώ υπάρχει µεγάλο ζήτηµα για όλους µας, και για τη Συµπολίτευση και για την
Αντιπολίτευση. Ο καθένας από την πλευρά του και όλοι µαζί θα
πρέπει να βρούµε έναν τρόποώστε να σταµατήσει αυτή η αιµορραγία, κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίσιµο µέγεθος για την ελληνική κοινωνία.
Και τώρα έρχοµαι σε κάτι που ειπώθηκε. Δεν θα αναφερόµουν,
κύριε Πρόεδρε, αλλά ο αγαπητός συνάδελφος έκανε προσωπική
αναφορά και σε µένα, αλλά και σε άλλους συναδέλφους Βουλευτές, για µια υπόθεση που έχει να κάνει µε τους ανάπηρους φοιτητές. Εάν αυτό θεωρείται δώρο, εντάξει, το αποδεχόµαστε ως
δώρο. Όµως, δεν νοµίζω ότι είναι δώρο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν είπαµε εµείς ότι είναι δώρο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Το είπε ο κ. Κόνσολας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το είπε ο κ. Κόνσολας, κύριε
Υπουργέ. Δεν αναφέροµαι σε εσάς. Ήταν µία θετική ανταπόκριση
του κυρίου Υπουργού. Εµείς θεωρούµε θετικό, γιατί ήταν ένα ζήτηµα που έπρεπε να λυθεί.
Και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, αναφερόµενος και σε δύο ζητήµατα που τέθηκαν χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Κουρουµπλή, αλλά συνοπτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µου αρέσει να προσωποποιώ από αυτή τη θέση. Στο Κοινοβούλιο πρέπει να αντιπαρατιθέµεθα µε πολιτικές θέσεις και να µην υπεισέρχονται τα προσωπικά.
Ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργιάδης είπε χθες για το υγρό που χρησιµοποιείται,
κύριε Πρόεδρε, για τις νέας γενιάς πλέον µαγνητικές τοµογραφίες
και το οποίο η Ελλάδα, η ελληνική οικονοµία, το Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας, πληρώνει 750 ευρώ για την κάθε περίπτωση, όταν
το δηµόσιο στη Βουλγαρία και την Τουρκία πληρώνει αυτό το
υγρό 250 ευρώ. Μάλιστα! Σωστά µέχρι εδώ. Είπε, λοιπόν, ο πρώην
Υπουργός Υγείας ότι το Ινστιτούτο της Ακαδηµίας Αθηνών έχει
προµηθευθεί ένα σχετικό µηχάνηµα µε δικές του ενέργειες. Όµως,
είπε τη µισή αλήθεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ακούστε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα σας απαντήσω µετά,
κύριε Κουρουµπλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό,
κύριε Κουρουµπλή. Με συγχωρείτε! Έχουµε τον Κανονισµό,
έχουµε συµφωνήσει, αλλά όλοι σηκώνουν το χέρι τους πάλι. Για
τετραλογία; Τι να πω;
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Συνεχίστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πράγµατι, λοιπόν, αυτό το ινστιτούτο προµηθεύτηκε ένα µηχάνηµα από τη «SIEMENS» διαγράφοντας 6.000.000 ή 7.000.000 ευρώ από αυτά τα λίγα, από τα
2.000.000.000 ευρώ, που οµόφωνα η αρµόδια επιτροπή της Βουλής είχε θεωρήσει ως ζηµία του ελληνικού δηµοσίου. Από τα λίγα
που θα δώσει η «SIEMENS», µας µοιράζει µηχανήµατα και διάφορες άλλου είδους υπηρεσίες. Έτσι, λοιπόν, το συγκεκριµένο ινστιτούτο προµηθεύτηκε ένα µηχάνηµα για το οποίο το δηµόσιο
πλήρωσε ουσιαστικά 6.000.000 ευρώ.
Την ίδια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» έχει προµηθευτεί το ίδιο µηχάνηµα από την Ολλανδία µόνο µε τα έξοδα µεταφοράς του, δηλαδή 100.000 ευρώ.
Και θα έχουµε τώρα δυο µηχανήµατα. Ενώ φαντάζοµαι, ήξερε
το Υπουργείο –εάν απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης, θα µας πει εάν
ήξερε ή όχι- ότι θα προµηθευόταν ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που έχει και
την εξειδικευµένη τεχνογνωσία, αυτό το µηχάνηµα που θα του
στοίχιζε µόνο 100.000 ευρώ, εµείς µεριµνήσαµε να το προµηθευτεί και ένα άλλο ινστιτούτο, για το οποίο έχω ιδιαίτερη εκτίµηση
και δεν έχω καµµία αµφισβήτηση. Όµως, νοµίζω ότι διαγράφησαν
6 εκατοµµύρια ευρώ από το δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να απαντήσω
µετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ειπώθηκε και κάτι άλλο χθες. Ειπώθηκε, λοιπόν, ότι ένα fund
έστειλε ένα e-mail και θα επέρχετο σήµερα η καταστροφή της
Ελλάδας.
Όπως βλέπουµε, κύριε Πρόεδρε, η καταστροφή δεν επήλθε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Ελλάδα ποτέ
δεν πεθαίνει. Μην στεναχωριέστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, δεν επήλθε η καταστροφή της Ελλάδας. Ειπώθηκε και
αφέθηκε να εννοηθεί χθες ότι αυτός ο περίφηµος εκπρόσωπος
του fund συµµετείχε στη συζήτηση που είχε γίνει στο Λονδίνο,
όπου τριάντα πέντε funds συζήτησαν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε, κύριε
Κουρουµπλή, οµιλείτε ήδη δέκα λεπτά. Από τα τέσσερα λεπτά,
έχετε φτάσει να οµιλείτε δέκα λεπτά! Θα µου ζητήσουν οι άλλοι
τώρα και θα µου πουν: «Γιατί αφήσατε τον κ. Κουρουµπλή δέκα
λεπτά; Και εµείς θέλουµε συµπλήρωση του χρόνου».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν χρειάζεται να σηκώσουµε
τους τόνους. Κλείνω.
Ειπώθηκε, λοιπόν, ότι ο κύριος αυτός συµµετείχε στη συζήτηση
αυτή που έγινε στο Λονδίνο και απεκόµισε ότι εδώ έρχεται η καταστροφή της Ελλάδας µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µεταφέρονται τέτοιου είδους ειδήσεις, αν και
η Βουλή δεν πρέπει να είναι κοµιστής τέτοιων απόψεων, διότι εδώ
έχουµε κοινοβουλευτικό πολίτευµα, δηµοκρατία και δεν πρέπει να
επιτρέπουµε παρεµβάσεις στη λειτουργία των θεσµών. Διότι σε
αυτόν τον τόπο –ελπίζω ακόµα, κύριε Πρόεδρε- να δεχόµαστε όλοι
ότι κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Εκτός και εάν δεν θεωρούµε
ότι είναι κυρίαρχος ο ελληνικός λαός και πρέπει να επιτρέψουµε
µια χούντα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο για να
απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης):Ένα λεπτό!
Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Κόνσολας θέλει τον λόγο. Για
την ισότητα των όπλων θα του δώσω και εκείνου δυο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό θα
χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, µισό
λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ θέλω τον λόγο για να
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απαντήσω στον κ. Κουρουµπλή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε δικαίωµα
τριτολογίας. Θα σας δώσω το δικαίωµά σας, το οποίο έχετε εκ του
Κανονισµού. Και θα δώσω το λόγο και στον κ. Κουτσούκο για δευτερολογία, που δεν την έχει πάρει.
Κανείς άλλος µη µου ζητήσει τον λόγο, γιατί δεν θα τον δώσω.
Ορίστε, κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Για να µην υπάρχουν παραπλανητικές εντυπώσεις στην Αίθουσα
παραπέµπω τον αναγνώστη και τους συναδέλφους στη δική σας
διευκρίνιση, µε αφορµή την τοποθέτηση της κ. Φωτίου και την
αποσαφήνιση από εµένα. Επ’ ουδενί λόγο. Γνωρίζετε πολύ καλά,
κύριε Κουρουµπλή, ότι και σε δηµόσιες ανακοινώσεις µου και σε
παρεµβάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου στη Βουλή είµαι συντεταγµένος µε τη δική σας πορεία σε ό,τι αφορά τα άτοµα µε ειδικές
δεξιότητες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν το αµφισβήτησα αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Άρα, περί «αντιδώρου», ήταν η
απάντησή µου και η ρητορική τοποθέτησή µου για τον κ. Λοβέρδο
ότι δεν κάνει δώρα. Είναι η εθνική του συνείδηση που προσφέρει
αυτήν την τροπολογία ως εφαλτήριο στη συζήτηση. Και µάλιστα,
θέλω να επιχαίρω µε την τοποθέτησή του ότι θα έρθει και στη
Βουλή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αναφερθήκατε, όµως, στο
όνοµά µου και σε ονόµατα άλλων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κατά συνέπεια, αυτή η ρητορική
µου τοποθέτηση ήταν εµφανής και νοµίζω ότι έχει γίνει κατανοητό,
έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, θέλετε τον λόγο για ένα λεπτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα προσπαθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να κάνω µερικές
γρήγορες διευκρινίσεις.
Κατ’ αρχάς, πάω στο τελευταίο για το PET scan. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε πρώην Υπουργέ Υγείας, τι
ζούµε τις τελευταίες είκοσι τέσσερις ώρες! Χθες ο κ. Κουρουµπλής εδώ έλεγε: «Δεν έχετε ούτε ένα µηχάνηµα και αφήνετε την
Ελλάδα να πληρώνει…» και σε πολύ υψηλούς τόνους.
Ανέβηκα εγώ να εξηγήσω ότι αυτό δεν είναι αληθές γιατί έχουµε
πλέον, µηχάνηµα χάρη στις δικές µας ενέργειες. Σήµερα, ο ίδιος
άνθρωπος λέει: «Έχετε δύο µηχανήµατα!». Προσέξτε, σε είκοσι
τέσσερις ώρες από εκεί που δεν είχαµε κανένα µηχάνηµα, αποκτήσαµε δύο.
Τα πραγµατικά περιστατικά: Ουδεµία σχέση έχει το µηχάνηµα
του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» µε αυτό που πήραµε µε τη συµφωνία µε τη
«SIEMENS». Του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» είναι για ερευνητικούς σκοπούς
µε πολύ µικρές ποσότητες, που φυσικά δεν µπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες του PET scan. Το άλλο ήταν αίτηµα της Ακαδηµίας
Αθηνών. Για ποιο λόγο; Γιατί στο Ίδρυµα της Ακαδηµίας Αθηνών
υπάρχει ένα από τα γνωστά µηχανήµατα PET scan που εξυπηρετούν χιλιάδες ανθρώπους.
Πράγµατι, µε τη «SIEMENS» κι όχι µε διαγραφή 6 εκατοµµυρίων, αν θυµάµαι καλά είναι 2 εκατοµµύρια το ποσό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πόσα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:Δύο εκατοµµύρια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δύο εκατοµµύρια;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δύο εκατοµµύρια είναι η
αξία των µηχανηµάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δύο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν πληρώσαµε. Αν θυµάµαι καλά ήταν δύο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μάλιστα. Αν θυµάστε καλά.
Έξι ή δύο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επαναλαµβάνω πως ούτε
ένα ευρώ δεν πληρώνουµε, διότι τα µηχανήµατα αυτά είναι στη
συµφωνία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι δεν πληρώνουµε. Η
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«SIEMENS» δεν πληρώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, δεν θα απαντάτε. Στο τέλος της συνεδρίασης θα κάνω µία
πρόταση…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εµείς δεν πληρώνουµε,
κύριε Κουρουµπλή. Δεν έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί η συµφωνία. Η «SIEMENS» ανέλαβε να µας παραχωρήσει µηχανήµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πόσο µας το χρέωσε από
αυτά που µας οφείλει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσέξτε µην έλθετε
αύριο και έχετε βρει και τρίτο µηχάνηµα, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Κύριε Γεωργιάδη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σε είκοσι τέσσερις ώρες τα µηδέν µηχανήµατα έγιναν δύο.
Δεν µπορεί να έρχεσαι στη Βουλή, να έχεις εκτεθεί κατ’ αυτόν
τον τρόπο και να ζητάς και τα ρέστα. Έλεος! Μάθε πρώτα πόσα
είναι και αν έχουµε και µετά έλα στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επειδή, στη συζήτηση
αναφερθήκαµε στα ΤΕΙ, στην επαρχεία και τα υπόλοιπα. Δεν θα
ήθελα να ξεχάσω, κυρία Ρεπούση -γιατί µε αυτήν τη λογική µπορεί να καταστρέψουµε και τα καλά- πως είναι εξαιρετικά καλή η
πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Τουρισµού, του κ. Λοβέρδου και της κ. Κεφαλογιάννη, να γίνει η
σχολή σε επίπεδο ΑΕΙ για τον τουρισµό στο Ρέθυµνο και στη
Ρόδο.
Αυτό πράγµατι είναι που θέλουµε να κάνουµε. Τι δηλαδή; Σε
ένα στρατηγικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, εκεί που δεν είχαµε ένα τέτοιου τύπου ΑΕΙ για να µπορούµε να έχουµε ένα σχεδιασµό τουριστικής πολιτικής, σε χώρους που αποτελούν
κόµβους, καρδιά του ελληνικού τουρισµού -όπου µπορούν τα
παιδιά που σπουδάζουν εκεί να κάνουν την πρακτική τους σε µεγάλα και σπουδαία ξενοδοχεία, µε προσέλκυση ξένων φοιτητών
που θα πληρώνουν και δίδακτρα, ώστε να µπορεί το ελληνικό
κράτος να έχει και έσοδα από αυτήν τη δραστηριότητα- προχωράµε άµεσα στην ίδρυση των δύο αυτών σχολών.
Αυτό είναι το θετικό παράδειγµα. Γιατί αυτό που κάναµε στο
παρελθόν είναι να ανοίγουµε τα ίδια και τα ίδια, απλώς σε διαφορετική πόλη, για να µπορούµε να παίρνουµε ψήφους. Ήθελα
να αναφερθώ, λοιπόν, σε αυτό, γιατί το θεωρώ µία πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ και δική σας και της κυρίας
Υπουργού Τουρισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κουρουµπλή.
Θα εισηγηθώ τροποποίηση του Κανονισµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ακούστε τα παράλογα αυτού
του τόπου. Η ύπαρξη ενός µηχανήµατος καλύπτει άνετα τις
ανάγκες της χώρας. Διαγράψαµε 6 εκατοµµύρια ευρώ. Γιατί ο
φίλος κ. Γεωργιάδης θέλει να έχει πάντα επιλεκτική µνήµη και
όποτε του αρέσει είναι αυτό, όποτε δεν του αρέσει είναι κάτι
άλλο. Το πετάει και την άλλη µέρα βλέπουµε τι θα γίνει. Διέγραψαν 6 εκατοµµύρια από αυτά που µας οφείλει η «SIEMENS». Η
«SIEMENS», από τα 2 δισεκατοµµύρια που τελικά έγιναν 200 εκατοµµύρια -προκειµένου να εξυπηρετηθεί η «SIEMENS»- µας δίνει
κάποια µηχανήµατα ή µας δίνει κάποια χρήµατα, για να επιλέξουµε εµείς πώς θα τα αξιοποιήσουµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αντιθέτως, ο «Δηµόκριτος», πριν ξεκινήσει η διαδικασία, είχε
εξασφαλίσει τέτοιο µηχάνηµα µε 100 χιλιάδες. Αν θέλετε, κύριε
Γεωργιάδη, να φέρουµε τα Πρακτικά για να δείτε για την υπόθεση του «Δηµόκριτου». Τη γνωρίζατε, αφού θέλετε να µιλήσουµε έτσι. Είναι φορέας, όπως ξέρετε πολύ καλά, που έχει την
κατάλληλη τεχνογνωσία και τους κατάλληλους επιστήµονες να
λειτουργήσει.
Προωθήσατε, λοιπόν, ως Υπουργός Υγείας, όπως εσείς είπατε, την υπόθεση στο Ινστιτούτο της Ακαδηµίας που δεν έχει
την ανάλογη, ενδεχοµένως, τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυ-
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ναµικό και διαγράψαµε ως χώρα άλλα 6 εκατοµµύρια από αυτά
που µας όφειλε. Διότι τα πληρώσαµε, δεν µας τα χάρισε η
«SIEMENS» κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχει προσωπικό. Ποιο προσωπικό υπάρχει;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνουµε διάλογο λόγω αντιπαράθεσης; Τηρήστε τον Κανονισµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
Ποιο είναι το προσωπικό, κύριε Γεωργιάδη; Παρακαλώ, ορίστε.
Ποιο είναι το προσωπικό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εχθές που φώναζε ότι δεν
έχουµε κανένα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν είπα αυτό! Λες ψέµατα!
Είπα ότι πληρώνει 750 ευρώ. Αυτό είπα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεύτερον -κύριε Κουρουµπλή, µπορεί να µην καταλάβατε καλά- τα ξένα funds είπαν
ότι θα καταστραφεί η Ελλάδα εάν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
δεν είναι προσωπικό αυτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτό είναι προσωπικό!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπαν ότι δεν έχει καταστραφεί η Ελλάδα, γιατί δεν έχετε έρθει στην εξουσία και δεν θα
έρθετε. Καταλάβατε κύριε Κουρουµπλή; Τα µπερδέψατε πάλι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και το µετέφερες εσύ, ο Βουλευτής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Έγινες φερέφωνο των ξένων funds, των απατεώνων!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
αφήστε µε να µιλήσω ένα λεπτό.
Εκτιµώ ότι θα πρέπει να γίνει µια τροποποίηση του Κανονισµού, που θα λέει το εξής: Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης,
επί ένα δεκάλεπτο ελευθέρως µε ανοιχτά τα µικρόφωνα και µε
τη δυνατότητα να κινείται όπως θέλει και όπου θέλει, να µπορεί
όποιος θέλει, να παίρνει το λόγο. Έτσι θα ξέρει ότι στο τέλος θα
µπορεί να εκτονωθεί, για να µπορούµε να κάνουµε σωστή συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που δίνουµε το λόγο βάσει του Κανονισµού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Προς το τέλος κάθε
συνεδρίασης παρατηρείται αυτό το φαινόµενο.
Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό θέλετε τον λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σύµφωνα µε ό,τι ορίζει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μια πρόταση
έκανα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αρκετή είναι η µεγαθυµία σας
και υποθέτω ότι δείχνει αίσθηση χιούµορ αυτή η πρόταση που
είπατε για τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αγανάκτηση
είναι!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γνωρίζετε άριστα τον Κανονισµό.
Κατ’ αρχάς, όποιος επικαλείται προσωπικό θέµα, όπως γνωρίζετε άριστα, κατά τον Κανονισµό δεν σηµαίνει ότι δικαιούται να
πάρει και τον λόγο. Ο Πρόεδρος κρίνει. Και αν κρίνει ότι δεν
υπάρχει προσωπικό θέµα αλλά παρ’ όλα αυτά ο αιτούµενος τον
λόγο επιµένει, ερωτάτε το Σώµα από τον Πρόεδρο.
Κατά τη γνώµη µου -επειδή τη διάταξη τη ξέρετε, αλλά είπα
ότι υπάρχει υπερβολική µεγαθυµία- δίνεται αυτή η εικόνα, κύριε
Πρόεδρε και ζητώ συγγνώµη από όλους. Δεν θέλω να πω ότι
είµαι πιο ευαίσθητος εγώ, αλλά το Κοινοβούλιο, όπως κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν ορισµένοι Βουλευτές, µοιάζει µε τηλεοπτικό πάνελ. Σας βεβαιώ ότι πολύς κόσµος δεν βλέπει το κανάλι
της Βουλής, διότι όταν πάει να παρακολουθήσει απόψεις και συζητήσεις, βλέπει αυτό το θέαµα και αλλάζει κανάλι.
Επαναλαµβάνω για τρίτη φορά τη µεγαθυµία σας, που υπάρχει. Κάποτε είπε ο Γεώργιος Παπανδρέου: «λαοκρατία, αλλά και
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νόµος». Εδώ ο Κανονισµός είναι νόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
ο Κανονισµός είναι νόµος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα πρέπει κάποια στιγµή και οι συνάδελφοι να καταλάβουν τις ευθύνες τους
έναντι και του Κοινοβουλίου και του εαυτού του ο καθένας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ ζήτησα την άδειά σας,
γιατί ο καθένας, όπως είπατε, αισθάνεται την ελευθερία να λέει
εδώ ό,τι νοµίζει και ό,τι θέλει, χωρίς και να το τεκµηριώνει. Ήθελα
να πω πολύ, απλά επειδή ως Υπουργός Παιδείας είχα την ευθύνη
για τέσσερα χρόνια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ότι το 1985 έληξε το θέµα της σύνδεσης
νέων πανεπιστηµίων ή νέων ΤΕΙ. Από εκεί και πέρα, τα τµήµατα
πανεπιστηµίων ή τµήµατα ΤΕΙ όπου ιδρύθηκαν εκτός των campus
κάθε ιδρύµατος ήταν έξω από το σχεδιασµό για κάθε ίδρυµα για
το οποίο προφανώς υπήρξε αντίστοιχη µελέτη του. Αυτό είναι το
θέµα. Είχα αρνηθεί να γίνει οπουδήποτε, οποιοδήποτε άλλο
τµήµα ακόµη και στην ιδιαίτερη πατρίδα µου. Τουλάχιστον οι πανεπιστηµιακοί εδώ που είναι, θα πρέπει να τα ξέρουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει κ. Κουτσούκος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει
το λόγο κανείς άλλος ούτε για προσωπικό ούτε για οτιδήποτε.
Κύριε Κουτσούκο έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Περίµενα υποµονετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πολύ υποµονετικά µάλιστα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Για να δευτερολογήσω.
Πιστεύω ότι χαριτολογώντας αναπτύξατε την πρόταση της
τροποποίησης του Κανονισµού. Εγώ µπορώ να σας πω και µια
άλλη πρόταση, αλλά δε θέλω να ευτελίσω άλλο τη διαδικασία.
Λέω, λοιπόν, ότι επί του νοµοσχεδίου ο κ. Ρήγας στη δευτερολογία του πολύ συνοπτικά είπε ότι είχαµε ένα νόµο-τοµή την δεκαετία του 1980 και µια τροποποίηση δύο δεκαετίες µετά, που
δεν υλοποιήθηκε. Τώρα έχουµε ένα νοµοθέτηµα που έχει αρχή,
µέση και τέλος. Προβλέπει εθνικό σχεδιασµό, προβλέπει τα όργανα του σχεδιασµού και προβλέπει και τις εσωτερικές λειτουργίες.
Εκτιµώ ότι έγινε µια ουσιαστική συζήτηση επί τρεις µέρες στην
Ολοµέλεια. Προηγήθηκε η συζήτηση στην επιτροπή και µε τη
συµβολή συναδέλφων διορθώθηκαν πάρα πολλά πράγµατα. Αν
θέλετε, µπορώ να χαιρετίσω την τοποθέτηση του κ. Κουρουµπλή,
που αναγνώρισε τα θετικά αυτής της διαδικασίας, σε αντίθεση
µε την χθεσινή του τοποθέτηση που ήταν κραυγές.
Νοµίζω ότι δεν είναι λάθος, οι Βουλευτές να επιχειρούν να
διορθώσουν πράγµατα, όπως παραδείγµατος χάριν στο θέµα
της πλήρους κατοχύρωσης –για να µην υπάρχουν παρανοήσειςτων εργασιακών στα ερευνητικά κέντρα και στα ινστιτούτα. Αυτά
δεν µπορούν να παρουσιάζονται ούτε ως δώρα ούτε ρουσφέτια.
Επίσης, θέλω να τονίσω, κύριε Υπουργέ µια και χθες, την ώρα
που µίλησα, ήσασταν έξω από την Αίθουσα, ότι χαιρέτισα το
βήµα που κάνετε, για να φέρουµε διακεκριµένους Έλληνες που
διαπρέπουν σε ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό. Το χαρακτήρισα λίγο δειλό, γιατί πρέπει να πάµε ένα βήµα πιο µπροστά. Να
τους δώσουµε δηλαδή τη δυνατότητα να εγκατασταθούν µόνιµα.
Υπάρχουν φωτεινά µυαλά. Πιστεύω ότι θα το µελετήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Το είπατε και χθες; Είναι στα Πρακτικά;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Το είπα χθες.
Επίσης, ήθελα να πω σε σχέση µε τις προσθήκες διάφορων ινστιτούτων και ερευνητικών ιδρυµάτων, ότι στο βαθµό που αυτά
εντάσσονται σε έναν σχεδιασµό για την ανάπτυξη του ενιαίου
χώρου εκπαίδευσης, έρευνας, κατάρτισης, δεν µπορούν να µας
βρίσκουν αντίθετους. Απλά, πρέπει να προσέχουµε, όταν φτιάχνουµε κάτι, να µην αποδυναµώνουµε κάτι που ήδη λειτουργεί.
Η Ρόδος είναι το κέντρο του τουρισµού της χώρας µας, για
παράδειγµα. Σωστά. Αλλά προσέξτε. Στη Χίο έχουµε µια σχολή
που έχει αντίστοιχο τµήµα και ίδρυµα. Άρα, πρέπει να προσέξουµε, όταν φτιάχνουµε κάτι, να µην αποδυναµώνουµε κάτι άλλο,
που έχουµε συζητήσει στο πλαίσιο µιας διαδικασίας.
Θα τελειώσω τώρα, κύριε Πρόεδρε, προσπαθώντας να είµαι
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συνεπής µε το χρόνο. Δεν µπορώ να κάνω µοµφή στους άλλους
και να µην είµαι εγώ εντάξει.
Λέω, λοιπόν, ότι εγώ σέβοµαι την ευαισθησία του συναδέλφου
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κουρουµπλή, για
τις διαρροές του κ. Σπον, που έκανε χαρακτηρισµούς σε βάρος
του κόµµατός του. Το εκλαµβάνω ως αυτοκριτική για όσα οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλιεύοντας κατά καιρούς από το διαδίκτυο, χρησιµοποιούσαν εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα για να
σπιλώσουν και πρόσωπα και κόµµατα. Να γίνονται τα παθήµατα,
µαθήµατα. Μας χρειάζεται στη δηµόσια ζωή.
Αλλά επί της ουσίας, αγαπητέ συνάδελφε, υπάρχει ένα ερώτηµα. Και τώρα αναφέροµαι στα ρεπορτάζ. Παρουσίασε το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε στο Λονδίνο να διαπραγµατευθεί
µε τους επενδυτές στο Σίτυ, ένα σχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι πήγε να διαπραγµατευθεί;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι διαπραγµατεύθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη διακόπτετε.
Παρακαλώ συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι έλεγε αυτό το σχέδιο; Έλεγε ότι
δεν πάµε σε ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς. Ταυτόχρονα, κόβουµε από τα έσοδα 2 δισεκατοµµύρια από το φόρο στα ακίνητα,
δυο δισεκατοµµύρια από τις υπόλοιπες φορολογίες, δίνουµε
τρία δισεκατοµµύρια στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και
δίνουµε και περίπου τρία δισεκατοµµύρια στον δέκατο τρίτο και
τον δέκατο τέταρτο µισθό. Αυτά µας κάνουν καµµιά δεκαριά δισεκατοµµύρια. Το πώς γίνεται να πάµε σε ισοσκελισµένο προϋπολογισµό και να δώσουµε και καµµιά δεκαριά δισεκατοµµύρια,
είναι µια άσκηση που πρέπει να κάνει το οικονοµικό επιτελείο του
ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και θα συζητήσουµε τον προϋπολογισµό, να µας
την παρουσιάσει, για να είναι και στοιχειωδώς αξιόπιστη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πώς «όχι»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και άλλες διατάξεις» και θα γίνει η ψήφισή
τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το «µάλιστα»
που ακούµε από τη Νέα Δηµοκρατία, είναι ψήφος; Υπάρχει
ψήφος «µάλιστα»; Από την πολλή τρόικα είναι µάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν µου πείτε
εσείς αν τα µπαλόνια έχουν θέση εδώ µέσα, θα σας απαντήσω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα µπαλόνια,
κυρία Κωνσταντοπούλου! Τσίρκο θα το κάνετε εδώ µέσα µου
φαίνεται στο τέλος.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
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άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 48 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 49 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1998 και ειδικό 258 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1998 και ειδικό 258 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2028 και ειδικό 284, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2028 και ειδικό 284 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2029 και ειδικό 285, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2029 και ειδικό 285 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2030 και ειδικό 286 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2030 και ειδικό 286 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2031 και ειδικό 287, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2031 και ειδικό 287 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2032 και ειδικό 288, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2032 και ειδικό 288 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2033 και ειδικό 289, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2033 και ειδικό 289 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2034 και ειδικό 290, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2034 και ειδικό 290 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2040 και ειδικό 295, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2040 και ειδικό 295 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2046 και ειδικό 300, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2046 και ειδικό 300 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1927 και ειδικό 244, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1927 και ειδικό 244 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1992 και ειδικό 257, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1992 και ειδικό 257 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2009 και ειδικό 265 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2009 και ειδικό 265 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2018 και ειδικό 274 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2018 και ειδικό 274 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2041 και ειδικό 296 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2041 και ειδικό 296 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2047 και ειδικό 301, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2047 και ειδικό 301 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2050 και ειδικό 304 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2050 και ειδικό 304 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2052 και ειδικό 306 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2052 και ειδικό 306 έγινε δεκτή ως έχει
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2056 και ειδικό 310, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν υπάρχει αυτή η τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι βουλευτική τροπολογία απ’ ό,τι µε ενηµερώνουν. Την υπογράφουν ο κ.
Ρήγας και ο κ. Σαλτούρος και αφορά συµβάσεις ορισµένου χρόνου δηµοσίων ερευνητικών οργανισµών ιδιωτικού δικαίου.
Ερωτώ, λοιπόν, το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2056 και ειδικό 310, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2056 και ειδικό 310 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2058 και ειδικό 312 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2058 και ειδικό 312 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2059 και ειδικό 313 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2059 και ειδικό 313 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες
διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΙ - ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοποί
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας µε την υλοποίηση των ορισµών του άρθρου 16 του Συντάγµατος, καθώς και
του άρθρου 179 της Ενοποιηµένης Συνθήκης λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛΕΕ).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισµοί, που συµπληρώνονται από τους αναφερόµενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις εθνικού και
ενωσιακού δικαίου:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα», οι οντότητες, οι οποίες
ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011.
2. «αξιολόγηση», η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί
κατά πόσο ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, µελέτες ή προγράµµατα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστηµονική
ποιότητα και ανταποδοτικότητα προς το κοινωνικό σύνολο και
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους µε τον προσφορότερο τρόπο.
3. «αριστεία», ερευνητικά επιτεύγµατα, πρωτοποριακή πειραµατική διάταξη ή θεωρία, καθώς και καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Συνδέονται µε ή αφορούν σε κάθε κλάδο της επιστήµης και τεχνολογίας και σε κάθε κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας, χωρίς θεµατικές προτεραιότητες, που αναπτύσσονται σε
ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται από µεµονωµένα
µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, από δοµές (εργαστήρια, τοµείς κ.λπ.) ή από ερευνητικούς οργανισµούς και µεµονωµένους
ερευνητές και διακρίνονται ή βραβεύονται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
4. «βασική έρευνα», πειραµατική ή θεωρητική εργασία που
αναλαµβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά
µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και παρατηρήσιµων γεγονότων,
χωρίς να προβλέπεται άµεση εµπορική εφαρµογή ή χρήση.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός (ΓΑΚ)», γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης.
6. «δαπάνες προσωπικού», το κόστος ερευνητών, τεχνικών και
λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού στο βαθµό που τα άτοµα
αυτά απασχολούνται στο σχετικό σχέδιο ή δραστηριότητα.
7. «δηµόσιος τοµέας», όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του v. 4270/2014.
8. «καθηγητές», οι καθηγητές (καθηγητές 1ης βαθµίδας), οι
αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.
9. «διανοητική ιδιοκτησία», η πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώµατα που
απορρέουν από τα έργα που τις εµπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα
σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιµότητας.
10. «δράση ή πρόγραµµα ΕΤΑΚ», το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, εντός του οποίου υλοποιούνται και χρηµατοδοτούνται
έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
11. «ένταση ενίσχυσης», το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης
εκφραζόµενο ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών, προ της
αφαίρεσης φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
12. «ένωση καινοτοµίας (Innovation Union)», εµβληµατική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει ως στόχο,
µε κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη
διαµόρφωση µιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτοµίας,
ώστε να αντιµετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή,
η ασφάλεια του εφοδιασµού µε ενέργεια και τρόφιµα, η υγεία
και η δηµογραφική γήρανση.
13. «επιστηµονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)», περιοχή ή δίκτυο διαµορφωµένων περιοχών, που δηµιουργούνται µε σκοπό
την ενίσχυση δεσµών των ακαδηµαϊκών, ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων µε τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς
φορείς, τη µεταφορά τεχνολογίας και τη διάδοση της καινοτοµίας, την υποστήριξη νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών και ενθάρρυνση / προσέλκυση επιχειρήσεων στο πάρκο, τη δηµιουργία
εκπαιδευτικού κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων
και τη συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για την περιφερειακή
ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της
καινοτοµικής συµπεριφοράς. Στα επιστηµονικά και τεχνολογικά

πάρκα φιλοξενούνται: i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή οργανισµοί µε ερευνητικές ή και µε αναπτυξιακές δραστηριότητες,
ii) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και µε
τις εµπορικές εφαρµογές της, iii) επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης µε
ερευνητικούς οργανισµούς και γενικότερα µε οργανισµούς παραγωγής και µεταφοράς τεχνογνωσίας, iν) επιχειρήσεις, µεµονωµένες ή συνεργαζόµενες υπό διάφορες µορφές που παρέχουν
ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτοµικού χαρακτήρα, ν) επιχειρήσεις παροχής χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών,
νi)
χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς.
14. «εξόχως απόκεντρες περιοχές», οι περιοχές που ορίζονται
στο άρθρο 349 της Συνθήκης της ΕΕ.
15. «επιχείρηση», κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της
µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, όπως ιδίως, οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή
οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.
16. «επιστηµονικός σύνδεσµος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας των φορέων της κεντρικής διοίκησης µε την
ΓΓΕT», υπάλληλος ή υπηρεσία, που ορίζεται σε κάθε υπουργείο
για τη συλλογή, αξιολόγηση των θεµάτων ΕΤΑΚ τα οποία απασχολούν το υπουργείο και τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς και συνεργάζεται µε την ΓΓΕT για το συντονισµό των
δράσεων µε σκοπό την εφαρµογή του σχεδίου δράσης υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
17. «επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία», µια από τις
δραστηριότητες της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας που αναλύεται σε όλα τα επιστηµονικά, τεχνολογικά,
οργανωτικά, οικονοµικά και εµπορικά βήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε νέα γνώση, που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση
υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών.
18. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας
(ΕΤΑΚ)» και εφεξής «έργο ΕΤΑΚ», η σχεδιασµένη δραστηριότητα
µε συγκεκριµένο αντικείµενο, µεθοδολογία, χρονοδιάγραµµα και
προϋπολογισµό για:
- την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
- την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την αισθητή
βελτίωση υπαρχόντων ή τη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων,
υπηρεσιών ή διαδικασιών,
- την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγµάτων ΕΤΑΚ,
καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστηµονικά
θέµατα,
- την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού,
- τη δηµιουργία εθνικού δικτύου ερευνητικών υποδοµών.
19. «έρευνα», οποιαδήποτε συστηµατική και δηµιουργική εργασία που αναλαµβάνεται µε σκοπό την επαύξηση του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του
ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας.
20. «ερευνητές», οι επιστήµονες σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, που δραστηριοποιούνται για
τη δηµιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, µεθόδων
και συστηµάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
21. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)», η δηµιουργική εργασία η
οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρµοσµένης ανάπτυξης και πραγµατοποιείται σε συστηµατική βάση
µε σκοπό την αύξηση του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της
κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέµατος της γνώσης για
την ανάπτυξη νέων εφαρµογών.
22. «Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)», τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάµει των
διατάξεων του ν. 2083/1992 και του ν. 3685/ 2008.
23. «ερευνητικός οργανισµός», οντότητα, όπως πανεπιστήµια
ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, οργανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάµεσοι καινοτοµίας, ερευνητικοί συνεργαζόµενοι φορείς µε φυσική ή εικονική παρουσία ανεξάρτητα από το νοµικό
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καθεστώς (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηµατοδότησης, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσµάτων των εν
λόγω δραστηριοτήτων µε τη διδασκαλία, τη δηµοσίευση ή τη µεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή διενεργεί επίσης οικονοµικές δραστηριότητες, η χρηµατοδότηση, οι
δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονοµικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις που µπορούν
να επηρεάσουν µια τέτοια οντότητα, όπως µε την ιδιότητα του
µετόχου ή του µέλους, δεν έχουν προνοµιακή πρόσβαση στο
ερευνητικό δυναµικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσµατα.
24. «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός δηµοσίου δικαίου», ο
ερευνητικός οργανισµός, ο οποίος είναι φορέας δηµόσιας εξουσίας (imperium), έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή
ως ειδικός λογαριασµός κονδυλίων έρευνας και ανήκει σε φορέα
του δηµόσιου τοµέα.
25. «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ιδιωτικού δικαίου», ο
ερευνητικός οργανισµός, ο οποίος είναι φορέας σκοπών που δεν
άπτονται της άσκησης δηµόσιας εξουσίας (fiscus) και έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή
ως ανώνυµη εταιρία του δηµόσιου τοµέα ή ως ερευνητικό κέντρο
και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του.
26. «εφαρµοσµένη ή βιοµηχανική έρευνα», η σχεδιασµένη
έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων και µπορεί να συµπεριλαµβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε
εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσοµοίωσης διεπαφών µε υφιστάµενα συστήµατα, καθώς και δοκιµαστικές γραµµές παραγωγής µικρής κλίµακας για τη δοκιµή και επαλήθευση
των επιδόσεων της κατασκευαστικής µεθόδου, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο για τη βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για τη κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρµογών.
27. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισµένη», η ευρεσιτεχνία
στην οποία έχει απονεµηθεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, το οποίο
είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εµπίπτει σε µία τουλάχιστον από τις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας
που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί
στην Ελλάδα, β) Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωµένο στον ΟΒΙ
(αποκλειοµένων των Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.)), το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόµη κράτος
(ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερµανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που:
i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ii) είναι
µέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας
(accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυµένης δέσµευσης (enhanced engagement country).
28. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας», πλατφόρµα που έχει ως
στόχο να καθοδηγήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες και την
πολιτική καινοτοµίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαµβάνει,
την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας
ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, το συντονισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών
ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και πολιτικών και
την εφαρµογή και χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το συντονισµό τους µε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
29. «ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης», η ηµεροµηνία της
απονοµής στον δικαιούχο του εννόµου δικαιώµατος να λάβει την
ενίσχυση σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό καθεστώς.
30. «καινοτοµία», η αξιοποίηση υφιστάµενης ή/και νέας γνώσης ή/και η µετατροπή µιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική µέθοδο παραγωγής ή διανοµής - νέα ή βελτιωµένη - ή νέα
µέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία µε την
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οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήµατα της κοινωνίας
και της οικονοµίας και δηµιουργούν νέα προϊόντα, βιοµηχανικά
πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηµατικά και οργανωτικά µοντέλα
που εισάγονται µε επιτυχία σε µια υφιστάµενη αγορά ή που µπορούν να δηµιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής.
31. «καθεστώς ενισχύσεων», 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
µη συνδεόµενη µε συγκεκριµένο έργο σε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστηµα και/ή για απροσδιόριστο
ποσό.
32. «καινοτόµος επιχείρηση», επιχείρηση η οποία:
α) µπορεί να αποδείξει µε αξιολόγηση που διεξάγεται από εξωτερικό εµπειρογνώµονα ότι στο εγγύς µέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς
βελτιωµένες σε σχέση µε τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό
κλάδο, και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιοµηχανικής αποτυχίας, ή
β) έχει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από τη
χορήγηση της ενίσχυσης ή σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, στον
έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται
από εξωτερικό ελεγκτή.
33. «κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας (ΚΓΚ)», αυτόνοµες
εταιρικές συµπράξεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου
2008, στο πλαίσιο της καινοτοµίας, µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που
βασίζεται σε κοινό µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό καινοτοµίας.
34. «κρατική ενίσχυση», κάθε µέτρο το οποίο πληροί το σύνολο
των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1
της ΣΛΕΕ.
35. «λοιποί φορείς», δηµόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και
άλλοι φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
36. «µελέτη σκοπιµότητας», η αξιολόγηση και ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου µε στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειµενικό
και ορθολογικό τα δυνατά του σηµεία και τις αδυναµίες του, τις
ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και
προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή
του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.
37. «µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας», το διαδίκτυο ή άλλα δηµόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της
επικοινωνίας.
38. «µεταφορά τεχνολογίας», η παροχή τεχνολογίας, όπως
ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
1733/1987, όπως ισχύει.
39. «οικονοµική δραστηριότητα», κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά.
40. «πειραµατική ανάπτυξη», η απόκτηση, ο συνδυασµός, η
διαµόρφωση και η χρήση υφισταµένων επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων
προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαµβάνονται, για παράδειγµα και άλλες δραστηριότητες µε στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισµό, το σχεδιασµό και την τεκµηρίωση
νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραµατική ανάπτυξη µπορεί να περιλαµβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την
επίδειξη, την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εµπορικά στις περιπτώσεις που τα
πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εµπορικό προϊόν και
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είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιµή και έγκριση νέων ή βελτιωµένων προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα
πραγµατικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός
στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαµορφωθεί ουσιαστικά. Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει
τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάµενα προϊόντα, γραµµές παραγωγής, µεταποιητικές µεθόδους, υπηρεσίες
και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόµη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις προϊόντων και τεχνικών διατάξεων (εξαρτήµατα), µε σκοπό την εφαρµογή νέων
διαδικασιών, συστηµάτων και υπηρεσιών και στην ουσιώδη αναβάθµιση ήδη παραχθέντων ή εγκατεστηµένων.
41. «προ-εµπορικές δηµόσιες συµβάσεις», η αγορά υπηρεσιών
έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας δεν αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσµατα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του/της, αλλά τα µοιράζεται µε τους παρόχους υπό όρους
της αγοράς. Η σύµβαση, το αντικείµενο της οποίας εµπίπτει σε
µία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης οριζόµενες στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισµένης διάρκειας. Με την
εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισµένου συνόλου πρώτων δοκιµαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας προεµπορικής δηµόσιας
σύµβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείµενο της ίδιας σύµβασης.
42. «σύµβαση ορισµένου χρόνου», η σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας µεταξύ του εργοδότη και του εργαζοµένου και η λήξη της
οποίας καθορίζεται από αντικειµενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριµένης ηµεροµηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριµένου
έργου ή η πραγµατοποίηση συγκεκριµένου γεγονότος.
43. «συµβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας», η παροχή συµβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων
και εµπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας.
44. «σχέδιο δράσης», δέσµη µέτρων για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, όπως αναλύεται στα άρθρα
4 και 5 του παρόντος.
45. «τεχνολογικός φορέας», νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, περιλαµβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη
τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδοµών και δραστηριοτήτων,
την παροχή επιστηµονικών, εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριµένων τεχνολογικών προβληµάτων που εµπίπτουν στην επιστηµονική περιοχή που υπηρετεί.
46. «τεχνολογική ανάπτυξη», η ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και οικονοµικών
παραµέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών,
µε την εφαρµογή µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων και
τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών µέτρων στην κατεύθυνση αυτή.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α’, Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ του παρόντος νόµου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται σε αυτές, εφαρµόζονται:
α) Στους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, καθώς και
στους τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, και εκτελούν έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας (ΕΤΑΚ).
β) Στους ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισµούς.
2. Tα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών, το Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυµα Ευγενίδου, το Ίδρυµα

Ορµύλια, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, το Εθνικό Σύστηµα
Υποδοµών Ποιότητας, η Ακαδηµία Θεολογικών Σπουδών Βόλου,
το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάµετ Άλι, και το Ινστιτούτο Τεκµηρίωσης Πληροφόρησης και
Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, δύνανται
να χρηµατοδοτούνται για την επιστηµονική έρευνα που διεξάγουν, η οποία εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια
της χώρας, µέσω των προγραµµάτων της ΓΓΕΤ και µε τους
όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόµο.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργού Οικονοµικών και των εποπτευόντων Υπουργών κατά περίπτωση, µε την οποία ρυθµίζεται η προσαρµογή των
εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών λειτουργίας τους προς
τις διατάξεις του παρόντος νόµου και µετά από εισήγηση των διοικητικών τους συµβουλίων ή των αρµόδιων οργάνων διοίκησής
τους και γνώµη του ΕΣΕΚ, υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί (νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου) και δηµόσιοι
ερευνητικοί οργανισµοί (νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) που
δεν εποπτεύονται από τον ίδιο.
4. Η εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου,
πλην όσων ρητά ορίζονται, µπορεί να επεκτείνεται, µερικά ή στο
σύνολό τους και στους τεχνολογικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΣΕΤΑΚ µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Άρθρο 4
Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας
1. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της
χώρας στον τοµέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασµό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:
α) Η συστηµατική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεµατικών τοµέων της έρευνας ανάλογα µε τις συνολικές ανάγκες
και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ µε προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου
ανταγωνισµού.
γ) Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δηµόσιων ερευνητικών
οργανισµών, µε τη λήψη και εφαρµογή µέτρων που αποσκοπούν
στην ενίσχυση της αυτάρκειάς τους µε την ελεύθερη αξιοποίηση
των ίδιων πόρων τους, των ερευνητικών αποτελεσµάτων, τη συγκράτηση και την προσέλκυση άριστου επιστηµονικού δυναµικού
για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
δ) Η ενίσχυση της υφιστάµενης ή αναδυόµενης αριστείας
στους ερευνητικούς οργανισµούς, τις περιφέρειες και τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της χώρας.
ε) Η συµβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων µε την
ισότιµη ενσωµάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την
ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συµπεριλαµβανοµένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού επιπέδου, µε την εφαρµογή για το σκοπό
αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων,
στα επακόλουθα στάδια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και στις
επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελµατικών προσόντων.
στ) Η δηµιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδροµίας, η επίτευξη υψηλού
επιπέδου γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητας ερευνητών µεταξύ οργανισµών, επιστηµονικών κλάδων, τοµέων και
χωρών µε τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγµών.
ζ) Η δηµιουργία, αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση ερευνητικών υποδοµών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και καινοτοµίας µε την προσέλκυση
ταλέντων παγκόσµιου επιπέδου και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών
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τεχνολογιών γενικής εφαρµογής και την άσκηση οικονοµικών και
µη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δηµόσιων ερευνητικών υποδοµών και
της βιοµηχανίας. Η πρόσβαση σε δηµόσια χρηµατοδοτούµενες
ερευνητικές υποδοµές µε κανόνες διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις,
µε όρους της αγοράς και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις γενικότερα και ειδικότερα για την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία.
η) Η αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη
συνεργατικών σχηµατισµών καινοτοµίας, της διαδραστικότητας
και της ροής των γνώσεων εντός των σχηµατισµών αυτών µέσω
της στήριξης των επενδύσεων σε ανοικτές και κοινές υποδοµές
για τους συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας και της στήριξης της ανάπτυξης των σχηµατισµών αυτών.
θ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτοµίας µε τη λήψη ειδικών µέτρων αντιµετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους µε
τις µεγάλες επιχειρήσεις στον τοµέα της ΕΤΑΚ.
ι) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθµισµένης ανάπτυξης
των ερευνητικών οργανισµών της χώρας.
ια) Η εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε
πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
ιβ) Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων για τη βελτίωση του
τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστηµονικών πληροφοριών,
τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστηµονικές πληροφορίες και
δεδοµένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιγ) Η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την ΕΤΑΚ µε
αξιολόγηση των δοµών και των διαχειριστικών αρχών χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης της ΓΓΕΤ.
ιδ) Η διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ,
µε εφαρµογή κανόνων διαφάνειας και διαµόρφωση συνεκτικού
και κατάλληλου νοµικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ιε) Η διαµόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη
της συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών οργανισµών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων
και για την ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας.
ιστ) Η συµβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική
πολιτική της χώρας.
ιζ) Η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
ιη) Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας µε την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών µέτρησης.
ιθ) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου µέσου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη χρηµατοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δηµόσιες συµβάσεις και σύγχρονες µορφές τους, όπως οι
προεµπορικές συµβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συµφωνίες - πλαίσιο, η συµµετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας).
ικ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συµβολής του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως
διαµορφώνεται εκάστοτε.
κ) Η συµµόρφωση µε τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.
λ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συµπληρωµατικότητας
µεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ µε άλλα
κεντρικά διαχειριζόµενα προγράµµατα της Ένωσης.
2. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ), καταρτίζεται µε την επιµέλεια της ΓΓΕΤ
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου. Τα αρµόδια όργανα για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής ΕΤΑΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος οφείλουν να συνδράµουν την
ΓΓΕΤ για το σκοπό αυτόν µε την παροχή όλων των αναγκαίων ή
χρήσιµων στοιχείων και πληροφοριών. Η ΕΣΕΤΑΚ επικαιροποιείται περιοδικά σε κάθε δε περίπτωση κατά το τελευταίο εξάµηνο
πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος κάθε νέου σχεδίου δρά-
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σης. Η ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης, καθώς και κάθε επικαιροποίησή τους αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και κάθε φορέα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 5
Σχέδιο Δράσης
1. Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται µε τη διαµόρφωση
και εφαρµογή σχεδίου δράσης στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτοµίας (Innovation Union) και
των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο
Δράσης λαµβάνει υπόψη:
α) Tο ενωσιακό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
β) Τη διεθνή κατάταξη της χώρας, τις τρέχουσες και µελλοντικές κατευθύνσεις της ενωσιακής πολιτικής για την ΕΤΑΚ, τις
ανάγκες, απλοποίησης των διαδικασιών και των κανόνων ανάθεσης και χρηµατοδότησης ερευνητικών προγραµµάτων, εξάλειψης φραγµών και µείωσης του διοικητικού φόρτου, καθώς και
της κινητοποίησης οργανισµών χρηµατοδότησης και πραγµατοποίησης ερευνών.
γ) Τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές διεθνών οργανισµών και
τις βέλτιστες ακολουθούµενες πρακτικές, αποφυγής εδαφικών
περιορισµών και εφαρµογής κινήτρων και µηχανισµών διαχείρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης.
δ) Την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας.
ε) Τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για την έξυπνη εξειδίκευση.
στ) Τις δυνατότητες συνεργειών και συµπληρωµατικότητας µεταξύ διαφόρων Ενωσιακών µέσων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Το Σχέδιο Δράσης, ψηφίζεται µε νόµο, επικαιροποιείται κάθε
επτά (7) έτη και περιέχει ειδικότερα δέσµη κρίσιµων µέτρων, τα
οποία µεταξύ άλλων είναι:
α) Η συστηµική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης,
ώστε να εξασφαλιστεί ο οµαλός σχεδιασµός και η λειτουργία των
οργάνων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
β) Η ισόρροπη και σταθµισµένη υποστήριξη της βασικής έρευνας, της εφαρµοσµένης έρευνας, της πειραµατικής ανάπτυξης.
γ) Η διαµόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη
χώρα, που ενισχύει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες, ευνοεί
την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων και περιέχει διεθνική αντίληψη, επιχειρηµατικότητα, δηµιουργικότητα, δια βίου εκπαίδευση και καινοτοµία.
δ) Η εστίαση σε τοµείς που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ µε την καλλιέργεια στενής, αµφίδροµης συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών
οργανισµών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων.
ε) Η ανάπτυξη συνεργειών ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και η αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών
για τη διαµόρφωση πολιτικής ενθάρρυνσης εξειδικευµένων επιστηµόνων ανά τον κόσµο να εγκατασταθούν και να εργαστούν
στην Ελλάδα.
στ) Η επιµόρφωση των στελεχών διοίκησης, ώστε να προσαρµοστούν σε υψηλά διεθνή και ενωσιακά πρότυπα εκπόνησης και
εφαρµογής ερευνητικής πολιτικής.
ζ) Η διαµόρφωση ενός συστήµατος ελέγχου και αναδιάρθρωσης του ρόλου, της στρατηγικής και των δράσεων των επί µέρους φορέων υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
η) Η αναδιάρθρωση και απλοποίηση των συστηµάτων δηµόσιας χρηµατοδότησης των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων και
των υπηρεσιών προώθησης της ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας
µε τη χρήση µέσων µε επιχειρηµατικό και επενδυτικό προσανατολισµό, όπως, ενδεικτικά, κινήτρων µε τη µορφή κρατικών ενισχύσεων για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και
εξειδικευµένων επιστηµόνων, τη δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται ταχέως, την κινητικότητα και την
ανάπτυξη νέων µοντέλων συνεργασίας.
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θ) Η παροχή κινήτρων ανταγωνισµού και ανάπτυξης καινοτοµικών δράσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης για
καινοτοµικές λύσεις, (ενδεικτικά η αναµόρφωση της σχετικής νοµοθεσίας και της αρχιτεκτονικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των δηµόσιων συµβάσεων), ενίσχυσης της
αυτάρκειας και ανεξαρτησίας των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και ενίσχυσης ευρειών καινοτοµικών δραστηριοτήτων.
ι) Η διαµόρφωση συνθηκών που ευνοούν την αποτελεσµατική
χρήση των υπηρεσιών εξειδικευµένων επιστηµόνων, σύµφωνα µε
τις ανάγκες των χρηστών και της ζήτησης στην αγορά και την
ουσιαστική υποστήριξη αντίστοιχων καινοτοµικών δράσεων.
κ) Η αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση των ερευνητικών
υποδοµών της χώρας.
λ) Η διαµόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νοµικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου για τους ερευνητικούς οργανισµούς στη βάση της ενθάρρυνσής τους, ενίσχυσης
των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους µέσω της ανάπτυξης
ερευνητικών και καινοτοµικών δράσεων, της αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων και των ίδιων πόρων τους.
µ) Ο συντονισµός και ενέργειες των δράσεων ΕΤΑΚ από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων
µε άλλες πολιτικές και µέσα της Ένωσης.
3. Οι αρχές για τη διαµόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου
Δράσης για την υλοποίησή της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόµο λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της αντίστοιχης ενότητας εθνικών Σχεδίων Δράσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 6
Όργανα
Αρµόδια όργανα για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι:
1. Τα Υπουργεία.
2. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
3. Η Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
4. Οι περιφέρειες.
5. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ).
6. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί και οι τεχνολογικοί φορείς.
Άρθρο 7
Υπουργεία
Στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, στην αρµοδιότητα των
Υπουργών ανήκουν:
1. Η υλοποίηση του παρόντος νόµου µε την έκδοση των
υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται ή µε τη συµµετοχή
στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων ή µε προτάσεις έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων και νόµων.
2. Η διασφάλιση των πόρων χρηµατοδότησης των δράσεων
ΕΤΑΚ στο πλαίσιο δηµιουργίας του εθνικού χώρου έρευνας.
3. Η εποπτεία της εφαρµογής των διακρατικών συµβάσεων τεχνικής βοήθειας.
Ειδικότερα, στην αρµοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων ανήκουν:
1. Η πρόταση έγκρισης ή επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Η περιοδική αξιολόγηση ανά τριετία της ΓΓΕΤ από ανεξάρτητη επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από τρία (3) µέλη
που διαθέτουν υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία σε
ζητήµατα ΕΤΑΚ. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις
έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις της καταβάλλονται από πόρους της ΓΓΕΤ.

Άρθρο 8
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας αρµοδιότητες
Στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, στην αρµοδιότητα της ΓΓΕΤ
ανήκουν:
1. Ο σχεδιασµός και ο συντονισµός υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
2. Η εποπτεία των ερευνητικών οργανισµών που υπάγονται
στην αρµοδιότητά της σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές διατάξεις.
3. Η συµβολή για την εξειδίκευση της ΕΣΕΤΑΚ και η εφαρµογή
του σχεδίου δράσης υλοποίησής της µε ανάλογο προγραµµατισµό και συντονισµό σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους συνδέσµους ΕΤΑΚ και τη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
4. Η αρµονική σύνδεση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης
για την υλοποίησή της µε το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης εθνικών
και ενωσιακών πόρων της νέας περιόδου 2014 -2020 και κάθε
άλλης συναφούς περιόδου.
5. Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για την διαµόρφωση του Σχεδίου Δράσης και κάθε
επικαιροποίησή του.
6. Η προκήρυξη δράσεων και προγραµµάτων ΕΤΑΚ, µετά από
εισήγηση του ΓΓΕΤ και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η αξιολόγηση, η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χρηµατοδότηση προτάσεων, η πιστοποίηση συνδροµής των όρων εφαρµογής των κινήτρων που προβλέπονται για
την δηµόσια χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και η
διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονοµική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή και στην άµυνα της χώρας.
7. Η υποβολή εισηγήσεων για τη σκοπιµότητα, τη διαδικασία
και τα κριτήρια χρηµατοδοτήσεων από εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές
προτεραιότητες, τα διεθνή δεδοµένα, την ανάγκη ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και κάλυψης των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών της χώρας και τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας.
8. Η συλλογή και ταξινόµηση ερευνητικών δεδοµένων για την
αποτίµηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής της ΕΣΕΤΑΚ, η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητας των ερευνητικών οργανισµών και η περιοδική αξιολόγησή τους, όπως ορίζεται στον
παρόντα νόµο.
9. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων µε την οποία γίνεται αποτίµηση ερευνητικών αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων της πολιτικής και των επιµέρους µέτρων και κινήτρων για
την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ.
10. Η δηµιουργία, φιλοξενία και συντήρηση, σε συνεργασία µε
άλλους εποπτευόµενους φορείς του εθνικού µητρώου ερευνητών, ερευνητικών οργανισµών και υποδοµών.
11. Η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα ΕΤΑΚ
και η εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς.
12. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων που προωθούν την ΕΤΑΚ.
13. Η µελέτη και εφαρµογή µέτρων υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσης, µε την υποστήριξη των ερευνητικών οργανισµών, των
τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων
για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρµογή της προσφορότερης
µεθοδολογίας και µέσων υλοποίησης, όπως ιδίως µε την ανάπτυξη θεµατικών δικτύων προηγµένης έρευνας, τη δηµιουργία
συστάδων επιχειρήσεων (clusters), ερευνητικών εργαστηρίων και
κοινοτήτων γνώσης και καινοτοµίας, τη δηµιουργία κοινών υποδοµών, την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωµάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση εν γένει της ανάπτυξης
εταιρικών συµπράξεων και συνεργασιών µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, καθώς και τον συντονισµό και τις συνέργειες των πόρων
αυτών µε άλλες πολιτικές και µέσα της Ένωσης.
14. Η συµβολή στο σχεδιασµό των προγραµµάτων των περιφερειών της χώρας για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
εθνικών και ενωσιακών πόρων.
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15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 13 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου, ο ορισµός
των µελών, ο καθορισµός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και
της εποπτείας του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ), η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξή του και των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων (ΤΕΣ).
16. Η συλλογή και ταξινόµηση των δεδοµένων για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ µε βάση
δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, όπως αναλύεται στο άρθρο 32 του παρόντος.
Άρθρο 9
Επιστηµονικός Σύνδεσµος
Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ
1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ορίζεται σε υφιστάµενη υπηρεσία ή σε εποπτευόµενο από αυτόν
φορέα του Υπουργείου του, υπάλληλος ή υπηρεσία, ως Επιστηµονικός Σύνδεσµος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης µε τη ΓΓΕΤ,
υπεύθυνος για τη διαχείριση των θεµάτων, των σχετικών µε την
ΕΤΑΚ µε σκοπό τη συµβολή στον κεντρικό σχεδιασµό και συντονισµό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την
υλοποίησή της.
2. Ο Επιστηµονικός Σύνδεσµος πρέπει να είναι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και να διαθέτει επαρκή εµπειρία σε θέµατα ΕΤΑΚ.
3. Τα καθήκοντα του Επιστηµονικού Συνδέσµου είναι:
α) Η συγκέντρωση, ταξινόµηση, συστηµατική τήρηση και αξιολόγηση από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και όλα τα εποπτευόµενα από αυτό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου των αναγκών, προτάσεων ανάπτυξης της έρευνας ή προτάσεων εκπόνησης προγραµµάτων σχετικών µε την ΕΤΑΚ.
β) Η περιοδική προώθησή τους στη ΓΓΕΤ και η ανάπτυξη στενής, διαρκούς συνεργασίας µεταξύ τους για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
4. Στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 προστίθενται µετά από την
παράγραφο 8 παράγραφοι µε αριθµούς 9 και 10, ως ακολούθως:
«9. Στο πρόγραµµα δράσης κάθε Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης περιλαµβάνεται η παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση των προγραµµάτων και των
δραστηριοτήτων των σχολικών µονάδων της περιοχής αρµοδιότητας της διεύθυνσής τους. Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων
εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολικών µονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτοµίας. Η ηλεκτρονική, τηλεφωνική και δικτυακή επικοινωνία µε τις σχολικές µονάδες, η συνεργασία µε
τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και τις οµάδες µαθητών, ενηµέρωση για τη σύµπραξη µε άλλα σχολεία.
10. Σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τοποθετείται, στο τµήµα σχολικών δραστηριοτήτων, ένας εκπαιδευτικός
µε θητεία ενός (1) έτους, εµπειρία και κατάρτιση σε θέµατα
ΕΤΑΚ, ο οποίος ασκεί παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά του και
τις εξής αρµοδιότητες:
α) Αποτελεί το σύνδεσµο µε τον Επιστηµονικό Σύνδεσµο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, προκειµένου να διαµορφωθεί στενή συνεργασία σε θέµατα υλοποίησης κοινοτικών
και εθνικών προγραµµάτων, οικονοµικής επιδότησης έργων,
διοργάνωσης εκθέσεων.
β) Ανάπτυξη συνεργασιών µε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς µε στόχο την καλύτερη υλοποίηση των προγραµµάτων.
γ) Μέριµνα για τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και επιµορφωτικών σεµιναρίων των εκπαιδευτικών σε θέµατα ΕΤΑΚ.
δ) Συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων µαθητών σε χώρους ερευνητικών
οργανισµών.»
5. Οι Επιστηµονικοί Σύνδεσµοι υποχρεούνται να διαβουλεύονται µε τη ΓΓΕΤ πριν από την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής εγ-
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κυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας.
6. Δηµιουργείται Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ, που απαρτίζεται από τους Επιστηµονικούς Συνδέσµους των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζεται από τη ΓΓΕΤ, οργανώνεται και
λειτουργεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 10
Περιφερειακά Συµβούλια Έρευνας και Καινοτοµίας
1. Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), ως συµβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της περιφέρειας και της
ΓΓΕΤ και για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης
σε περιφερειακό επίπεδο. Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την ενθάρρυνση
και υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, τη δηµιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισµών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και
περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτοµίας και
της επιχειρηµατικότητας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχηµάτων
σύµπραξης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και τη διαµόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά
έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόµενο των εισηγήσεων αφορά:
α) Στη δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται µε την ΕΤΑΚ, όπως ιδίως, δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς
και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και
ερευνητικών οργανισµών στις περιφερειακές οικονοµίες.
β) Στην από κοινού ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, των περιφερειακών συσπειρώσεων και των κατάλληλων εργαλείων επίτευξης των ανωτέρω
στόχων.
γ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές
χρηµατοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των
ερευνητικών οργανισµών στις περιφερειακές οικονοµίες.
δ) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών µέσω της ενίσχυσης της υφιστάµενης ή αναδυόµενης
αριστείας και της ενίσχυσης της συµµετοχής ερευνητών από τις
περιφέρειες αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, µε µέτρα, όπως ιδίως:
αα) Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αµφίδροµων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού µεταξύ επιλεγµένων εταίρων οργανισµών.
ββ) Η υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών υφιστάµενης ή αναδυόµενης αριστείας για την πρόσληψη πεπειραµένων ερευνητών, συµπεριλαµβανοµένων των διευθυντικών
στελεχών, που προέρχονται και από άλλες χώρες.
γγ) Η υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών για την
απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισµού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιµου ερευνητικού δυναµικού.
δδ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδοµές στις
οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
εε) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας
(workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της µεταφοράς
γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δηµοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και
µεταφοράς ερευνητικών αποτελεσµάτων στον παραγωγικό
τοµέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
ζζ) Ο προσδιορισµός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης
της ερευνητικής ικανότητας των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών που υπάρχουν ή δηµιουργούνται στις Περιφέρειες και οι
οποίες µπορούν να χρηµατοδοτούνται.
2. Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από επτά (7) µέλη, από τα οποία
τρεις είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών της οικείας Περιφέρειας µε αναγνωρισµένο
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κύρος και µακρόχρονη ερευνητική και επαγγελµατική πείρα στο
δηµόσιο ή/και στον ιδιωτικό τοµέα, σε θέµατα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηµατικό χώρο και, κατά
προτίµηση, είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών και εµπειρίας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραµµάτων. Η θητεία των µελών
του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο
φορά µε την ακόλουθη διαδικασία, µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα µέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία:
αα) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται τριµελής επιτροπή που αποτελείται από έναν διεθνώς διακεκριµένο
επιστήµονα ασχολούµενο µε την έρευνα, καθηγητή ΑΕΙ, έναν ελληνικής ιθαγένειας ερευνητή Α’ βαθµίδας της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και έναν εκπρόσωπο της επιχειρηµατικής κοινότητας
της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται µεταξύ
των επιλέξιµων υποψηφίων.
ββ) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων, η οποία δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και
το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων, περιλαµβάνοντας σε αυτόν διπλάσιο αριθµό του
συνόλου των µελών του ΠΣΕΚ και κατά προτίµηση υποψηφίους
που προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τον υποβάλλει στον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα µέλη
του ΠΣΕΚ από τον κατάλογο αυτόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
γγ) Μετά από το διορισµό τους τα µέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον
γραµµατέα του µε τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε σύνοδο, συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν µεταξύ των µελών τους πρόεδρο
και αντιπρόεδρο της συνόδου.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος
λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέµα λειτουργίας του
ΠΣΕΚ και της συνόδου των ΠΣΕΚ ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
6. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την περιφέρεια.
7. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών
του ΠΣΕΚ για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από πόρους της Περιφέρειας.
Άρθρο 11
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ)
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της
Πολιτείας σε θέµατα ΕΤΑΚ και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας στα ζητήµατα των αρµοδιοτήτων τους στα ζητήµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς του.
2. Η αποστολή του ΕΣΕΤΑΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην
ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, τη ΓΓΕΤ, αλλά και στη Συντονιστική
Επιτροπή ΕΤΑΚ.
β) Η συµβολή στη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου εφαρµογής της σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δηµοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η εξέταση ζητηµάτων και η υποβολή προτάσεων για την
αξιοποίηση, τη στρατηγική διαµόρφωση και την κατανοµή της
δηµόσιας χρηµατοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για οικονοµικές και µη δραστηριότητες.
ε) Η συµβολή στη διασφάλιση στενής δηµιουργικής συνεργα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σίας µεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών
κλάδων της οικονοµίας µε σκοπό την εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή την αισθητή
βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών στο
πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του
πληθυσµού της.
στ) Η συµβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για
τη διαµόρφωση ισχυρών δεσµών µεταξύ της Ελληνικής και της
διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
ζ) Η συστηµατική συνεργασία µε τους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς της χώρας.
η) Η πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
για τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωµάτων επιλογής Διευθυντών
Ερευνητικών Ινστιτούτων.
θ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από
την Κυβέρνηση ή µε τον παρόντα νόµο.
3. Το ΕΣΕΤΑΚ αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη, τα οποία
διακρίνονται για την κατάρτιση και την εµπειρία τους στους τοµείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Εννέα (9) µέλη, ειδικούς σε βασικές θεµατικές περιοχές της
ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) µέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηµατικό χώρο και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών, εµπειρίας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραµµάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιοµηχανίας.
ε) Δύο (2) µέλη, τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της συνόδου των
ΠΣΕΚ ή άλλους εκπροσώπους τους που υποδεικνύονται από τη
σύνοδο των ΠΣΕΚ και έχουν την ιδιότητα προέδρου ή αντιπροέδρου ΠΣΕΚ.
Άρθρο 12
Επιλογή, διορισµός µελών, λειτουργία ΕΣΕΤΑΚ
1. Τα εννέα (9) µέλη του ΕΣΕΤΑΚ, επιλέγονται µε την ακόλουθη
διαδικασία:
α) Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτείται επιτροπή µε µέλη: έναν ελληνικής ιθαγένειας καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριµένο σε θέµατα έρευνας ή
ερευνητή Α’ βαθµίδας ερευνητικού κέντρου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των
Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των
προέδρων των ερευνητικών κέντρων, τον προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της συνόδου των TEI, οι οποίοι, όλοι προέρχονται από
τον εθνικό κατάλογο κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της
ΓΓΕΤ και τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
β) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των εννέα (9) µελών, η οποία δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο
τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η επιτροπή της υποπαραγράφου
1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει µεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από δηµόσιους
ερευνητικούς οργανισµούς και κατέχουν τα νόµιµα προσόντα και
εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την επιλογή των µελών του ΕΣΕΤΑΚ από κατάλογο που προτείνει, και
περιλαµβάνει τριπλάσιο αριθµό µελών από επιστήµονες, οι
οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείµενα της
έρευνας: α) των Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών, β) Αγροβιο-διατροφής και Τροφίµων, γ) Βιο-επιστηµών και Υγείας, δ)
Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστηµών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστηµών, θ) Μαθηµατικών και Επιστηµών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστηµών.
γ) Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων διορίζει τον πρό-
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εδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΤΑΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού επιχειρηµατικού κόσµου, τους εκπροσώπους των
ΠΣΕΚ και τα εννέα µέλη από τον κατάλογο της Επιτροπής της
υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείµενα της έρευνας, µε θητεία, η
οποία διαρκεί (4) έτη και µπορεί να ανανεώνεται για µία φορά.
Με την ίδια απόφαση ορισµού των µελών του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται
ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας του µε τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, µε την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήµισυ των µελών που διορίζονται µε τη διαδικασία του
παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας µέλους του ΕΣΕΤΑΚ ή αδυναµίας του να
εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για το υπόλοιπο της θητείας,
αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον
το µέλος είναι ένα εκ των εννέα επιλεγέντων, άλλως, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου.
2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος
λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέµα λειτουργίας του ΕΣΕΤΑΚ ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια (ΤΕΣ), τα οποία µπορούν να συνιστώνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας µετά από τη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΚ και µε αντικείµενο τα ως άνω επί µέρους γνωστικά αντικείµενα της έρευνας.
Τα ΤΕΣ αποτελούνται από µέλη και µη µέλη του ΕΣΕΤΑΚ και διεθνώς διακεκριµένους επιστήµονες, οι οποίοι διακρίνονται σε θέµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας. Με την
ίδια απόφαση ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας
ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΤΑΚ λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία
του ΕΣΕΤΑΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συµµετοχή υπαλλήλου
στα έργα της γραµµατείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα.
6. Τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών
του ΕΣΕΤΑΚ, και των ΤΕΣ για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις
τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ.
Άρθρο 13
Ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα
1. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισµούς, δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειµένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του
εσωτερικού κανονισµού ή οργανισµού λειτουργίας τους µε εξαίρεση τη φύση, το σκοπό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους, για
τα οποία διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του ιδρυτικού τους
θεσµικού πλαισίου.
2. Τα ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου διέπονται συµπληρωµατικά από τις
γενικές διατάξεις περί νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
3. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασµοί κονδυλίων
έρευνας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και οι
τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυµες εταιρίες
ή ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτοµικές δραστηριότητές
τους, επιτελούν δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
άσκησης δηµόσιας εξουσίας, λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια και αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους
τα αποτελέσµατα των έργων και προγραµµάτων στα οποία συµ-
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µετέχουν και τους ίδιους πόρους που δηµιουργούν, κατά τα προβλεπόµενα στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό τους και τις κείµενες ειδικές διατάξεις.
4. Αποστολή των ερευνητικών κέντρων είναι η συµβολή στην
ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, η κατάρτιση και η αξιοποίηση ερευνητικού
δυναµικού, η συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη και στην απασχόληση στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου δράσης για
την υλοποίησή της. Η σύστασή τους αποσκοπεί ιδίως στη διασφάλιση αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, στην ανάπτυξη και ενίσχυση
ερευνητικών δραστηριοτήτων και µεταξύ άλλων, διεπιστηµονικού, διατµηµατικού ή διαπανεπιστηµιακού χαρακτήρα, περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας ή σε επιστηµονικά πεδία και
γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ή απαιτούν υποδοµές µεγάλης κλίµακας.
5. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους συνιστώνται,
συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται και ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νοµική φύση τους µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και µετά από πρόταση του ΕΣΕΚ. Με
το προεδρικό διάταγµα ορίζονται ιδίως:
α) Το αντικείµενο, ο σκοπός, οι στόχοι και η έδρα του.
β) Η σχέση του µε προγράµµατα εκπαίδευσης και ιδίων µεταπτυχιακών σπουδών.
γ) Οι τοµείς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και
τα ζητήµατα διαχείρισης της παραγόµενης ή χρησιµοποιούµενης
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
δ) Μελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας και έκθεση συµβατότητας µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό.
ε) Η αρχική χρονική διάρκεια, η δυνατότητα ανανέωσης ή κατάργησης ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, οι
χώροι και η υπάρχουσα ή αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή,
καθώς και οι πηγές και το ύψος της χρηµατοδότησης αναλυτικά.
στ) Τα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση και τον οικονοµικό
έλεγχο του ερευνητικού κέντρου.
ζ) Τα προσόντα, οι διαδικασίες πλήρωσης και ο αριθµός των
θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, η αποζηµίωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου, οι αποδοχές του
διευθυντή και γενικά κάθε θέµα σχετικά µε την οργάνωση, τη
δοµή και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου.
6. Τα ερευνητικά κέντρα µπορούν να ασκούν µη οικονοµική ή
και οικονοµική δραστηριότητα. Όταν ασκούν και οικονοµική δραστηριότητα, υπόκεινται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και
στην υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης των οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους.
7. Με εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου ερευνητικού κέντρου και απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας (ΕΚΛ) του
ερευνητικού κέντρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19, του παρόντος.
8. Οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και οι πρόεδροι των
τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, συνέρχονται σε σύνοδο, µε σκοπό το
συντονισµό των δραστηριοτήτων τους. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζονται οι λεπτοµέρειες
λειτουργίας της συνόδου.
9. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα ερευνητικά κέντρα
µπορούν να συνάπτουν πάσης φύσεως συµφωνίες, µε άλλους
ερευνητικούς οργανισµούς για τη δηµιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (Clusters), Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας, στη δηµιουργία και χρήση κοινών
ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών.
Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα

2632

Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα που διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο
αποτελείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Ι.Π.ΣΥ.).
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναµικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, Διαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης
(Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από
τα εξής Ινστιτούτα και Υπηρεσία, αντίστοιχα:
α. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας / ΙΒΦΧΒ (σύµφωνα µε το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του
ν. 4051/2012),
β. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας / ΙΘΦΧ (σύµφωνα µε το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του
ν.
4051/2012),
γ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ( Ι.Ι.Ε.) (σύµφωνα µε το π.δ.
226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
δ. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
(Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
(ΙΔΕΠ).
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας,
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωµατιδιακής Φυσικής,
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας.
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο
αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.).
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το
οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών
Υδάτων,
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος
Φλέµινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέµινγκ), το οποίο αποτελείται από το
Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµινγκ».
10. Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(Ι.Μ.Β.Β.),
β. Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.Μ.),
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) µε έδρα την
Πάτρα το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επιστήµης Τεχνολογίας Τροφίµων και Φαρµάκων
(ΙΝ.Ε.Τ.Τ.Φ.),
β. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.),
γ. Ινστιτούτο Συστηµάτων Βιοµηχανικών Παραγωγής και Ενέργειας (ΙΝ.ΒΙ.Π.ΕΝ.).
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12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(Ε.ΚΕ.Α.Μ-ΘΡΑ.) - «Καραθεοδωρή» µε έδρα την Κοµοτηνή, το
οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασµού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Ι.Ε.Σ.Α.Α.Φ.Υ.Π.), µε έδρα την Ξάνθη,
β. Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), µε έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), µε έδρα την Ορεστιάδα,
δ. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), µε έδρα την πόλη
της Ξάνθης.
13. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) το οποίο αποτελείται από:
α. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε έδρα
το Βόλο,
β. Δίκτυο Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΔΙΚΕ), µε
έδρα τη Λαµία.
14. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., µε έδρα το
Ηράκλειο Κρήτης.
15. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., µε
έδρα τη Ρόδο.
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου είναι οι εξής:
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, λειτουργούσα ως
Ν.Π.Δ.Δ..
3. Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας
(ΝΟΗΣΙΣ).
Γ. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, τα οποία έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2083/1992 και µετά από
την κατάργησή του µε τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ήδη διατηρούνται µε µεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011.
Άρθρο 14
Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων
Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι το διοικητικό συµβούλιο, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή διευθυντής κεντρικής διοίκησης στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου και οι διευθυντές των ινστιτούτων.
Άρθρο 15
Διοικητικό συµβούλιο
1. Το διοικητικό συµβούλιο ορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της
Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ.
δ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (ΕΛΕ).
ε) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού
και διοικητικού τακτικού προσωπικού.
Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εκπρόσωπος των ερευνητών
και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα
του ερευνητή Α’ ή Β’ βαθµίδας, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών
επιστηµόνων του ερευνητικού κέντρου. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστηµονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο
αναπληρωτής του εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο
συµπληρώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
2. Το διοικητικό συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του,
συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση είτε διορι-
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σµού νέου διευθυντή του ερευνητικού κέντρου είτε διευθυντή ινστιτούτου του είτε υπόδειξης νέου εκπροσώπου της ΓΓΕΤ ή των
ερευνητών του κέντρου και των ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων του κέντρου ή του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του κέντρου, το διοικητικό συµβούλιο
επανασυγκροτείται µε απόφασή του. Οι αποφάσεις συγκρότησης του διοικητικού συµβουλίου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει µετά
από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) µελών προς
τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Η
πρόσκληση σύγκλησης µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) προς εκείνα τα µέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συµβούλιο τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν.
3. Η συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει,
εκτός από τη φυσική παρουσία των µελών του, εξ αποστάσεως
µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και επικοινωνιών. Η άσκηση
του δικαιώµατος ψήφου του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να
διενεργείται και µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς
τη φυσική παρουσία των µελών του στον τόπο διεξαγωγής της
συνεδρίασης. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος ψήφου
µε αλληλογραφία, το διοικητικό συµβούλιο πρέπει αντίστοιχα να
διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω της ιστοσελίδας του ερευνητικού κέντρου, είτε
σε έντυπη µορφή.
4. Το διοικητικό συµβούλιο, µπορεί να καλέσει, προς παροχή
πληροφοριών ή προσκόµιση στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει επί αιτήµατος, µελών
του ή τρίτων, δηµοσιοποίησης ή µη αποφάσεών του.
5. Η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξη των µελών
του διοικητικού συµβουλίου και του προσωπικού που υπηρετεί
σε αυτό µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν κατηγορούνται για
πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύµφωνα µε το νόµο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται
σε δικηγόρο που ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται το ανώτατο ύψος της
σχετικής δαπάνης, η οποία µπορεί να καλύπτεται µόνο από ίδιους πόρους. Το µέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί,
είναι υποχρεωµένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων στο ερευνητικό κέντρο το σύνολο
της δαπάνης που το ερευνητικό κέντρο έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς
και για το προσωπικό του, το οποίο αποχωρεί από το ερευνητικό
κέντρο.
6. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του διοικητικού
συµβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς
στα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές του
ερευνητικού κέντρου, οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντά τους,
καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά
του ερευνητικού κέντρου.
7. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρµοδιότητές του,
απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν
στα συµφέροντα του ερευνητικού κέντρου ή να δηµοσιοποιούν
το περιεχόµενο των συζητήσεων και των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου.
8. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συµφέροντος ή
συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και ως προς την ευθύνη των
προσώπων που δεν είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
που ασκούν εξουσίες του.
10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον
τα εναποµένοντα µέλη αντιπροσωπεύουν το ήµισυ πλέον ενός
του συνολικού αριθµού των µελών του.
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11. Σε περίπτωση απουσίας µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα οποία προσκλήθηκαν εγκαίρως και νοµίµως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η συνεδρίαση του οργάνου θεωρείται
νόµιµη εφόσον τα υπόλοιπα µέλη σχηµατίζουν απαρτία.
12. Στις περιπτώσεις χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µέσων µε τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού
κέντρου ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του µέλους του διοικητικού συµβουλίου, για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης,
καθώς και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της
λήψης της πρόσκλησης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
13. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που
αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων
από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά για κάθε ενέργεια που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των
σκοπών του κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του.
Στις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η διαµόρφωση σχεδίου δράσης του ερευνητικού κέντρου,
σύµφωνα µε την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της.
β) Η διαµόρφωση του πλαισίου διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων και η διακεκριµένη παρακολούθηση των οικονοµικών
και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων του.
γ) Η διοίκηση και λειτουργία του ερευνητικού κέντρου.
δ) Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού
για όλους τους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς.
ε) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου του Σχεδίου Δράσης του και των οικονοµικών
καταστάσεών του.
στ) Η κατάρτιση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισµών
λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου και η υποβολή τους προς
έγκριση στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
ζ) Κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε τη διοίκηση του κέντρου,
η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
14. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει στο διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή διευθυντή Ινστιτούτου αρµοδιότητές του, εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική
απόφαση.
Άρθρο 16
Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διευθυντές ινστιτούτων
1. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου πρέπει:
α) Να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από
την ειδική επιτροπή κριτών της παραγράφου 10, που τον επιλέγει.
β) Να είναι επιστήµονας µε διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και
ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική µε ένα ή περισσότερα από τα αντικείµενα των ινστιτούτων του ερευνητικού
κέντρου, µε εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για
ερευνητικά και τεχνολογικά προγράµµατα ή έργα και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας.
γ) Να έχει τα προσόντα διορισµού σε θέση βαθµίδας Α’ ερευνητή ή αντίστοιχης βαθµίδας καθηγητή ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαθµίδας φορέα της αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο διευθυντή
ή κωλύµατός του να ασκήσει τα καθήκοντά του, που βεβαιώνονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, τα
καθήκοντά του ασκούνται από τον αντιπρόεδρο του διοικητικού
συµβουλίου και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος και αυτού,
από τον αρχαιότερο διοικητικό σύµβουλο, διευθυντή ινστιτούτου.
3. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα, τα οποία εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου:
α) Συγκαλεί το διοικητικό συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
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β) Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
γ) Εκπροσωπεί νοµίµως το ερευνητικό κέντρο στις σχέσεις του
µε διοικητικές, δικαστικές, άλλες Αρχές και τρίτους στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
δ) Εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του ερευνητικού κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση τις επιµέρους προτάσεις
των ινστιτούτων, το Σχέδιο Δράσης του κέντρου και τους στόχους της ΕΣΕΤΑΚ.
ε) Εισηγείται τον ετήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό και τον ταµειακό προγραµµατισµό και απολογισµό, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο.
στ) Δικαιούται να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους διευθυντές των ινστιτούτων.
ζ) Υπογράφει προγραµµατικές συµφωνίες, µελέτες σκοπιµότητας και τροποποιήσεις τους µε τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας τις οποίες αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο.
η) Ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας ή µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
4. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου µπορεί να παυθεί µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, για λόγους αδυναµίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου ή
πρόταση των τριών πέµπτων (3/5) των µελών του. Στη σχετική
συνεδρίαση ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου απέχει.
5. Ο διευθυντής του ινστιτούτου προΐσταται των υπηρεσιών
του και πρέπει να κατέχει τα προσόντα ερευνητή Α’ βαθµίδας ή
καθηγητή Α’ βαθµίδας ΑΕΙ και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα,
όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, που τον επιλέγει. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συµβούλιο
του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού
προγράµµατος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα
κονδύλια του ετησίου προϋπολογισµού του ερευνητικού κέντρου
που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί
κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε τον εσωτερικό κανονισµό ή ειδικότερα µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές
των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για ορισµένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση κατά
την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου δεν έχει ακόµη διορισθεί νέος διευθυντής ερευνητικού κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και
διορισµού του, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου συνεχίζει
να ασκεί τα καθήκοντά του, ως προεδρεύων του διοικητικού συµβουλίου µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε κάθε περίπτωση µέχρι έξι (6) µήνες. Σε
περίπτωση που η επιτροπή προτείνει να διοριστεί ως πρώτος ή
η επιτροπή δεν συγκροτηθεί ή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως
διευθυντή, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, µέχρι το διορισµό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συµβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει µεταξύ των µελών του,
προεδρεύοντα του διοικητικού συµβουλίου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του διευθυντή µέχρι το διορισµό του νέου
διευθυντή του ερευνητικού κέντρου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ινστιτούτου δεν έχει ακόµη διορισθεί νέος
διευθυντής του ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισµού του, ο διευθυντής του ινστιτούτου
συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών της ειδικής επιτροπής κριτών και σε περίπτωση µέχρι
έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση πρότασης της επιτροπής διορισµού
του, ως πρώτου ή µη συγκρότησης της επιτροπής ή η επιτροπή
δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως διευθυντή, συνεχίζει να ασκεί τα
καθήκοντά του, µέχρι το διορισµό νέου διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της επιτροπής ή σε περίπτωση
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κένωσης της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό
συµβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει προσωρινώς στον αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιος, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος µέχρι το διορισµό του
νέου διευθυντή του ινστιτούτου.
8. Για την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, εκδίδεται
προκήρυξη από τη ΓΓΕΤ τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη
λήξη της θητείας του. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται µία φορά σε
µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, µία εφηµερίδα της έδρας του ερευνητικού κέντρου, εφόσον υπάρχει,
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και
της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστηµονικές
λίστες ψηφιακά.
9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται µε
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από εισήγηση
του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήµονες µε αναγνωρισµένο
κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειµένων, των επιστηµονικών
πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου
και επαρκή εθνική και διεθνή εµπειρία σε θέµατα αξιοποίησης
των αποτελεσµάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών οµάδων.
10. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΑΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) µελών, που έχουν τα
προσόντα ερευνητών Α’ βαθµίδας, εκ των οποίων ποσοστό ενός
τρίτου (1/3) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο. Το ΕΣΕΤΑΚ
δικαιούται να προσθέσει και άλλα µέλη στον κατάλογο αυτό ή
αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο
που προτείνει το ΕΣΕΤΑΚ, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων επιλέγει και ορίζει τα επτά (7) µέλη µε τους αναπληρωτές
τους, τα οποία απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών, εκ των
οποίων δύο (2) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο, καθώς
και τον συντονιστή της, ο οποίος προέρχεται από εξωτερικά
µέλη. Τα µέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί µε ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και
υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά
αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη η
γνώµη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής, καθώς και οι γνώµες των ερευνητών του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου εάν πρόκειται
για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται, όπως
ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου. Σε
περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού
κέντρου δεν εκφράζεται γνώµη από αυτόν.
11. Ο εποπτεύων Υπουργός µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως
διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση µη αποδοχής του διορισµού του από τον συγκεκριµένο
υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύµβαση ορισµένου χρόνου ή
σε περίπτωση διορισµού, ως διευθυντή, δηµοσίου υπαλλήλου
ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής
του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται µε την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για µία ακόµη θητεία.
12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους
υποβάλλουν κατά τη λήξη της θητείας τους έκθεση πεπραγµένων της θητείας τους, η οποία αξιολογείται από τριµελή ειδική
επιτροπή κριτών που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29.
13. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής ινστιτούτου µπορεί να ασκεί και ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο
ερευνητικό κέντρο και αν είναι µέλος ΔΕΠ µπορεί να διδάσκει,
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όπως ορίζεται στο ν. 4009/ 2011.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης κατοχής των
απαιτούµενων προσόντων και εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 9, 10 και 11.
Άρθρο 17
Επιστηµονικό Συµβούλιο Ερευνητικού Κέντρου Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτων
1. Στο ερευνητικό κέντρο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του µπορεί να συνιστάται Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΕΣ)
µε συµβουλευτική αρµοδιότητα επί όλων των θεµάτων του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων του, το οποίο αποτελείται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη µε διεθνώς αναγνωρισµένο
κύρος και εµπειρία σε ειδικότητα σχετική µε ένα τουλάχιστον
από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείµενα του ερευνητικού
κέντρου ή των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου. Ο πρόεδρος, εκλέγεται µεταξύ των µελών του µε απόφαση του επιστηµονικού συµβουλίου µετά από σχετική πρόσκληση των µελών
του από τον διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Η ιδιότητα των
µελών του επιστηµονικού συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου µε
το ερευνητικό κέντρο.
2. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο διευθυντής ινστιτούτου επικουρείται από Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη (συµπεριλαµβανοµένου του διευθυντή του), ερευνητές Α’ ή Β’ βαθµίδας
του αντίστοιχου ινστιτούτου, ή καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ Α’ ή Β’ βαθµίδας ΑΕΙ, τα οποία είναι υπεύθυνα
εγκεκριµένων προγραµµάτων ή έργων, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου. Τα µέλη του ΕΣΙ, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των
ερευνητών του ινστιτούτου, των ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων και των µελών ΔΕΠ Α’ ή Β’βαθµίδας ΑΕΙ, τα οποία έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριµένων προγραµµάτων ή έργων του
ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των µελών του ΕΣΙ γίνεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψής του από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του
ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των πιο πάνω βαθµίδων,
που είναι υπεύθυνοι εγκεκριµένων προγραµµάτων ή έργων είναι
λιγότεροι από τέσσερις (4), αποτελούν στο σύνολό τους µέλη
του ΕΣΙ.
3. Στο ΕΣΙ προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύµατος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΣΙ και διορίζεται µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου.
Κατά τα λοιπά το ΕΣΙ λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εσωτερικού κανονισµού του ερευνητικού κέντρου.
4. Στις αρµοδιότητες του ΕΣ ανήκει:
α) Η συµβουλευτική υποστήριξη του διοικητικού συµβουλίου
του ερευνητικού κέντρου στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράµµατος του ινστιτούτου, η συµβολή στη διαµόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράµµατος και της
πολιτικής του ανθρώπινου δυναµικού.
γ) Η υποστήριξη του ερευνητικού κέντρου στην εκτέλεση και
αποτίµηση του έργου του ερευνητικού κέντρου σε σχέση και µε
την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της, καθώς
και στην διαµόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε
αυτή ζητείται.
δ) Η υποστήριξη του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού
κέντρου στην σύνταξη γνωµοδότησης σε ειδικά ερωτήµατα που
υποβάλλονται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας.
5. Στις αρµοδιότητες του ΕΣΙ ανήκει:
α) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου, στην άσκηση
των αρµοδιοτήτων του.
β) Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράµµατος του ινστιτούτου, η συµβολή στη διαµόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράµµατος και της
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πολιτικής του ανθρώπινου δυναµικού.
γ) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στην αποτίµηση του έργου του ινστιτούτου σε σχέση και µε την ΕΣΕΤΑΚ και
το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της, καθώς και στη διαµόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται.
δ) Η υποστήριξη του διευθυντή του ινστιτούτου στη σύνταξη
γνωµοδότησης σε ειδικά ερωτήµατα που υποβάλλονται από το
διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου µε
γνώµη των µελών του ΕΣΙ, η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία
τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των µελών του,
ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέµα στο διοικητικό
συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.
7. Ο αριθµός των µελών του επιστηµονικού συµβουλίου και
του ΕΣΙ, η διαδικασία εκλογής, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικότερες αρµοδιότητες και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου. Οι
δαπάνες λειτουργίας του επιστηµονικού συµβουλίου και του ΕΣΙ
βαρύνουν τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου.
Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων
τους του άρθρου 13 του παρόντος νόµου, διορίζεται ή προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή σύµβαση ανάθεσης
έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και διακρίνεται σε
ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες, Καθηγητές ΑΕΙ και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ, επισκέπτες ερευνητές, µεταδιδακτορικοί ερευνητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές σε
θέµατα ΕΤΑΚ), ειδικό επιστηµονικό - τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό.
2. Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήµονες υψηλής επιστηµονικής εµπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την
παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρµογή τους για την
παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων, ενώ µπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν
αποκλειστικά οι οργανικοί επιστήµονες ερευνητικών κέντρων, οι
οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθµίδα ανάλογη των προσόντων και
της εµπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν
ερευνητικές εργασίες, έργα και οµάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα µε το
ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συµβολή τους στην εκµετάλλευση των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία µε αυτές των καθηγητών ΑΕΙ
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011, οι
ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες: Α’, Β’ και Γ’, οι
οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
α) Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη
ή το διορισµό ερευνητή σε κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
αα) Για τη Γ’βαθµίδα («Εντεταλµένος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει εµπειρία τριών ετών στην εκτέλεση ερευνητικού έργου,
ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ΕΤΑΚ, να αναζητεί και
να προσελκύει οικονοµικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για
τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του
ερευνητικού κέντρου.
ββ) Για τη Β’ βαθµίδα («Κύριος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει
τεκµηριωµένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράµµατα ΕΤΑΚ, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη γενικά και στο πλαίσιο επί µέρους
έργων, που υλοποιεί το ερευνητικό κέντρο, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να τους επιβλέπει, να αναζητεί και να προσελκύει
οικονοµικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του ερευνητικού
κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήµη και
την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει συµβάλει αναγνωρι-
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σµένα από άλλους ερευνητές στην πρόοδο της ΕΤΑΚ.
γγ) Για την Α’ βαθµίδα («διευθυντής Ερευνών»), ο ερευνητής
έχει αποδεδειγµένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις
εφαρµογές της σε νέους τοµείς, να συντονίζει δραστηριότητες
σε ευρύτερα πεδία ΕΤΑΚ, να συµβάλει στη χάραξη ερευνητικής
και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισµών µε την προσέλκυση εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων, να
έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συµβολή του στην πρόοδο της
ΕΤΑΚ σε επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς της ειδικότητάς του και στη διάδοση και εφαρµογή της παραγόµενης από
την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους και σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
β) Οι ερευνητές όλων των βαθµίδων οφείλουν να έχουν κάνει
πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς
αναγνωρισµένα και είναι επιθυµητό να έχουν κατοχυρώσει διεθνή
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Για κάθε βαθµίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των
προηγούµενων βαθµίδων. Εξειδίκευση των προσόντων και ιδιαίτερα σε σχέση µε τη συµβολή του υποψηφίου στη διάδοση της
νέας γνώσης και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων,
µπορεί να ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
ερευνητικού κέντρου.
δ) Ως ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ και Β’ βαθµίδας Ν.Π.Δ.Δ. διορίζονται
όσοι έχουν τα απαιτούµενα προσόντα κατά το παρόντα νόµο και
την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Η εργασιακή
σχέση του ερευνητικού κέντρου Ν.Π.Ι.Δ. µε τους ερευνητές Α’
και Β’ βαθµίδας και τους ΕΛΕ αντίστοιχης βαθµίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου.
ε) Οι καθηγητές, µπορούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 να εκτελούν σε ερευνητικό κέντρο ή
ινστιτούτο του ή σε Τεχνολογικό Φορέα, που εποπτεύεται από
οποιοδήποτε Υπουργείο, ως Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ερευνητικό, αναπτυξιακό ή τεχνολογικό έργο και να αµείβονται στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων έργων, είτε από τον ιδιωτικό τοµέα είτε από
διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Η αµοιβή τους ορίζεται
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους
ίδιους πόρους του.
στ) Το ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι
παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες
εβδοµαδιαίως κατανεµηµένες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιµες ηµέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστηµονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη
του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτόν το σκοπό µε το υπόλοιπο προσωπικό.
3. Ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εµπειρία στο σχεδιασµό ή
εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και
έργων. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες κατατάσσονται σε
τρεις βαθµίδες, Α’, Β’, Γ’ ανάλογα µε την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 29 του παρόντος νόµου. Η διαδικασία κατάταξης και
προαγωγής τους σε βαθµίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού
φορέα.
4. Ερευνητικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) µε σύµβαση που συνάπτεται µετά
από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και πρόταση του διευθυντή του ινστιτούτου για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραµµάτων των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους.
Για την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάστασή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου και οι αποδοχές τους
βαρύνουν τους ιδιωτικούς πόρους του ερευνητικού κέντρου ή
πόρους προερχόµενους από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανι-
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σµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της δηµόσιας χρηµατοδότησης µε τους περιορισµούς της
παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Τα έξοδα µετακίνησής
τους ορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το εν λόγω
ερευνητικό προσωπικό µπορεί να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επισκέπτες ερευνητές ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι
προσλαµβάνονται µε σκοπό την εκτέλεση προκαθορισµένου
ερευνητικού έργου µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
ερευνητικού κέντρου. Η σύµβασή τους είναι ορισµένου χρόνου
εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από ιδιωτικούς πόρους και
πόρους προερχόµενους από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα διάρκειας
έως δύο ετών, εφόσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από δηµόσια χρηµατοδότηση, η οποία µπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο
ακόµη µετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αποδοχές και τα έξοδα µετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραµµα στο οποίο απασχολείται ο επισκέπτης
ερευνητής.
β) Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, µέχρι επτά έτη από τη λήψη
του διδακτορικού διπλώµατος, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου. Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι
υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέµατα καθορίζονται ανάλογα
µε τους όρους της απόφασης χρηµατοδότησης ή της σύµβασης,
που υπογράφεται µεταξύ του οργανισµού που χρηµατοδοτεί το
έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συµπληρωµατικά από τον
εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής ή λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου, ως
υπότροφοι µεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάµει συµβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται µεταξύ του ερευνητικού
κέντρου και του µεταπτυχιακού φοιτητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 και µπορεί να ανανεώνεται. Οι υπότροφοι
διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύµβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, µε την επιφύλαξη του
δικαιώµατος του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου να τους
παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιµετώπιση
ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
δ) Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 2.5 εφαρµόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών
ΑΕΙ που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωµατική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.
5. Ειδικό επιστηµονικό - βοηθητικό προσωπικό: Το ειδικό επιστηµονικό - τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων εκτελεί
ειδικές επιστηµονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη
της ΕΤΑΚ και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους. Το τεχνικό
προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών υποστηρίζει τη συντήρηση
των ερευνητικών υποδοµών κτιριακών εγκαταστάσεων που
υπάρχουν. Με τον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το ειδικό επιστηµονικό - βοηθητικό προσωπικό κατανέµεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα
προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό του, το ειδικό επιστηµονικό - τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν
το χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
6. Διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων
στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονοµικού χαρακτήρα
για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των
προγραµµάτων. Ανάλογα µε τα προσόντα του, το διοικητικό και
βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους διακρίνεται σε ειδικότητες σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου και του ν.
3801/2009, όπως ισχύει. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
των ερευνητικών κέντρων που έχουν το χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. διορίζεται σε υφιστάµενες οργανικές θέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
7. Για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ερευνητικού,
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ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
8. Επιτρέπεται µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
ερευνητικού κέντρου ή τεχνολογικού φορέα η σύναψη σύµβασης
ορισµένου χρόνου για την απασχόληση ερευνητικού, τεχνικού,
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού ενός ερευνητικού κέντρου σε άλλο, µε τη συναίνεση του προσωπικού στο οποίο
αφορά η σύµβαση και τους λοιπούς όρους που ορίζονται στη
σύµβαση.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης
για οποιοδήποτε λόγο ερευνητή, ο οποίος υπηρετεί, ως µόνιµος,
σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν
καταργείται, αλλά διατηρείται και µπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
10. Σε ερευνητές Α’ βαθµίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α’
βαθµίδας που έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων
ή ινστιτούτων, έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, µπορεί να απονέµεται ο τίτλος του οµότιµου ερευνητή, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
ερευνητικού κέντρου και την εκτίµηση του έργου τους. Με τον
εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο
τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των οµότιµων ερευνητών.
11. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.Δ.Δ. που
έχουν την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου έτους
της ηλικίας τους ή µε τη συµπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να
παραµείνουν και µετά από τη συµπλήρωση 35ετίας, µέχρι τη
συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου έτους της ηλικίας τους.
12. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
να µην έχουν συµπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 19
Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας - Οργανισµοί
1. Με τον εσωτερικό κανονισµό ή οργανισµό λειτουργίας των
ερευνητικών κέντρων λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται από την ΓΓΕΤ, ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν τη διοικητική διάρθρωση του ερευνητικού κέντρου και των
ινστιτούτων τους σε κεντρική διοίκηση και επιµέρους οργανικές
µονάδες, τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών
και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, τους ιδιωτικούς πόρους ή
τους πόρους από δηµόσια χρηµατοδότηση, τη διάρθρωση του
προσωπικού σε κατηγορίες και τα προσόντα τους, την κατανοµή
του προσωπικού στις επιµέρους οργανικές µονάδες και στα ινστιτούτα, την εξειδίκευση των καθηκόντων των διευθυντών του
κέντρου και των ινστιτούτων, τον ορισµό των διαδικασιών για την
πρόσληψη, εξέλιξη, µετακίνηση ή απόσπαση, πειθαρχική ευθύνη
και τις απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται από δηµόσια χρηµατοδότηση, τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστηµονικού συµβουλίου και του επιστηµονικού
συµβουλίου των ινστιτούτων, τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή και προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και
τεχνολογικών φορέων, τη διαχείριση των σχέσεων του Κέντρου
µε τις επιχειρήσεις και τους χρήστες των ΕΣΤ υπηρεσιών, καθώς
και των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διενέργεια των
πάσης φύσης προµηθειών υλικού και υπηρεσιών του και την κατάρτιση εν γένει των συµβάσεών τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του
ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
2. Ο εσωτερικός κανονισµός ή οργανισµός συντάσσεται ή τροποποιείται από το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου, υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Γενικό
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής
Μεταρρυθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου
και της ΓΓΕΤ και ισχύει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 20
Πόροι των ερευνητικών κέντρων
και τεχνολογικών φορέων
1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους
και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:
α) Δηµόσια χρηµατοδότηση των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις
αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόµου.
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ίδιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε
οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύµπραξη µε ερευνητικούς οργανισµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς
µε σκοπό την εµπορική ή εταιρική εκµετάλλευση δικαιωµάτων
τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατοµικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσµατα που υπάρχουν ή δηµιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση και υλοποίηση µελετών σκοπιµότητας και
προγραµµατικών συµφωνιών, µε τις οποίες φορείς του δηµόσιου
τοµέα ή επιχειρήσεις αναθέτουν σε ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο του ή τεχνολογικό φορέα την εκτέλεση ερευνητικών
έργων, εκπόνηση µελετών ή την υλοποίηση προγραµµάτων και
στις οποίες καθορίζεται το αντικείµενο της έρευνας, το ύψος της
χρηµατοδότησης, το χρονοδιάγραµµα, το αντάλλαγµα και οι λοιποί συναφείς όροι.
γγ) Από την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής
ή ακίνητης περιουσίας τους.
δδ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Δάνεια από τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκµετάλλευσης της επιστηµονικής και
τεχνολογικής γνώσης, των υποδοµών των ερευνητικών κέντρων
και γενικά των αποτελεσµάτων της έρευνας.
στστ) Χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα ή και
άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
ζζ) Κίνητρα τα οποία παρέχονται σε αυτά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ηη) Έσοδα σχετικά µε τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του
ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.
2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που καταργούνται ή διαλύονται µε οποιονδήποτε
τρόπο, και µε επιφύλαξη της τυχόν εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρου 109 του Συντάγµατος, περιέρχονται αυτοδικαίως και
χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης µεταβίβασης στο Ελληνικό
Δηµόσιο και τη διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς µεριµνούν
για τη διακριτή απεικόνιση στα τηρούµενα διπλογραφικά βιβλία
και τη διακριτή λογιστική παρακολούθησή τους, των οικονοµικών
και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων τους.
Άρθρο 21
Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών
οργανισµών και τεχνολογικών φορέων
1. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα και η γνώση που παράγεται
σε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς και τους τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µπορεί να αξιοποιούνται µε διάφορους τρόπους και ιδίως µε:
α) Εµπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας
τους είτε απευθείας είτε µε συµµετοχή σε νεοσύστατες εταιρίες
ΕΤΑΚ.
β) Τη διάθεση από τον φορέα παραγωγής γνώσης και έργων
διανοητικής ιδιοκτησίας αδειών εκµετάλλευσης της γνώσης µε
εµπορικές και εταιρικές συµφωνίες σε άλλο οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής.
γ) Τη συµµετοχή σε δραστηριότητες επιχειρηµατικού κινδύνου
ή νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ.
δ) Το συντονισµό δύο ή περισσότερων από τους τρόπους των

2638

περιπτώσεων α’ έως και γ’ αυτής της παραγράφου ή µε άλλον
τρόπο.
2. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου διαθέτουν τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 20 πλην της
παραγράφου 1α, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου και µε την επιφύλαξη της ισχύος των
διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις.
3. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου µπορούν περαιτέρω να αξιοποιούν τους ίδιους πόρους τους για τη
διατήρηση, ενίσχυση, προσέλκυση και υποστήριξη ερευνητικού,
τεχνικού και επιστηµονικού δυναµικού, καθώς και των υποδοµών
τους.
4. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί συµπεριλαµβάνουν
στους εσωτερικούς κανονισµούς τους ρυθµίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους µε τις οποίες µπορεί να
προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης της προσφοράς των
δηµιουργών ή εφευρετών τους και ανταµοιβής αυτών και σύναψης ειδικών συµφωνιών κατά την κρίση των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και των τεχνολογικών φορέων (χορήγηση
χρηµατικών ανταλλαγµάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ
αποδοχών, ορισµός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή
τους, συµµετοχή στα ερευνητικά αποτελέσµατα και την αξιοποίησή τους).
5. Η διαχείριση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα
οποία απορρέουν από την υφιστάµενη τεχνογνωσία και τη νέα
γνώση που παράγεται ανεξάρτητα ή στο πλαίσιο των έργων ή
µελετών που χρηµατοδοτούνται από τις δράσεις και τα προγράµµατα της ΓΓΕΤ ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2121/1993, του ν.1733/1987 και των Κανονισµών 294/2008 και
1906/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθµίσεις για τις
κρατικές ενισχύσεις.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για εκκρεµείς διαδικασίες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων
κατά την έναρξη του παρόντος νόµου.
7. Δηµιουργείται στη ΓΓΕΤ γραφείο υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων των δηµόσιων ερευνητικών
οργανισµών και τεχνολογικών φορέων, µε σκοπό ειδικότερα:
α) Την υποστήριξη δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών για την
υποβολή αιτήσεων χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικών χρησιµότητας, καθώς και την αξιολόγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και έργων διανοητικής ιδιοκτησίας.
β) Την υποστήριξη από κοινού έρευνας ή ανάπτυξης νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραµατικών προγραµµάτων ή έργων,
καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας µε τη µορφή ενηµέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.
γ) Τη διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς για την
εξεύρεση ευκαιριών, δυνατοτήτων και συνεργασιών κάθε µορφής και την προσέγγιση υποψήφιων επενδυτών, µε τους οποίους
κάθε δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ή τεχνολογικός φορέας
επιλέγει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να συνεργαστεί.
δ) Την επεξεργασία στη βάση διεθνών προτύπων διαδικασιών
διαµόρφωσης σε συνεργασία µε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς πλαισίου και προγραµµάτων εκπαίδευσης στη νοµοθεσία της ευρεσιτεχνίας, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ετών,
καθώς και πιστοποίησης των αποφοίτων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των προγραµµάτων αυτών µε εξειδίκευση στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται το περιεχόµενο των σπουδών, τα κριτήρια εγγραφής και
αποφοίτησης, καθώς και η φύση των διπλωµάτων που χορηγούνται.
ε) Την ενθάρρυνση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για τη
δηµιουργία χρηµατοδοτικών κεφαλαίων (patent funds) µε σκοπό
την επιστηµονική και επιχειρηµατική αξιοποίηση ευρεσιτεχνιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 22
Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων
για έργα έρευνας και ανάπτυξης
1. Στους ερευνητικούς οργανισµούς, τις επιχειρήσεις και τους
λοιπούς φορείς, παρέχονται κίνητρα για την προαγωγή της
ΕΤΑΚ, σύµφωνα µε τις κείµενες, εθνικές και ενωσιακές διατάξεις
και µε τήρηση των ρυθµίσεων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες αφορούν οικονοµικές δραστηριότητες.
2. Οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό όλων
των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και αφορούν σε δαπάνες
που πραγµατοποιούνται για την αξιολόγηση, παρακολούθηση ή
την εκτέλεση και υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εντάσσονται σε προγράµµατα που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΤ ή από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι άµεσης προτεραιότητας. Το διοικητικό συµβούλιο ή το αρµόδιο όργανο διοίκησης του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού µπορεί να αποφασίζει, ύστερα από
έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας την
εκτέλεση προγραµµάτων έργων και µελετών, την προµήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισµού την εγκατάσταση και λειτουργία
αυτών, την υλοποίηση προγραµµάτων που καλύπτονται από δηµόσια χρηµατοδότηση, µε απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση
από τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το
αντικείµενο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’204),
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ζ’, ως εξής:
«ζ. Το συνολικό κόστος της επένδυσης σε έργα υψηλής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας αυτοτελώς ή για
επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ.»
Άρθρο 23
Δηµόσια Χρηµατοδότηση
1. Η δηµόσια χρηµατοδότηση σχηµατίζεται από πόρους που
προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και άλλες πηγές
ή πόρους ή προγράµµατα που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ.
2. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται προς τους δηµόσιους
ερευνητικούς οργανισµούς, τους τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και
του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της και έχει τη µορφή:
α) Χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό για την
πλήρη κάλυψη των µισθολογικών δαπανών των ερευνητών, των
ΕΛΕ, του ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ.
β) Χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό µέρους
των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ σύµφωνα µε τους
όρους σχετικής προγραµµατικής συµφωνίας, τη διάκριση των
δραστηριοτήτων τους σε οικονοµικές και µη οικονοµικές, το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και τους κανόνες του ανταγωνισµού.
γ) Χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων που εκτελεί δηµόσιος
ερευνητικός οργανισµός ή τεχνολογικός φορέας για λογαριασµό
άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα στο πλαίσιο προγραµµάτων
της παραγράφου 1.
δ) Συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης σε περιπτώσεις προσέλκυσης χρηµατοδότησης δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών
που προέρχεται από άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές της αλλοδαπής στο πλαίσιο είτε προγραµµάτων αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων είτε για τη δικαστική υποστήριξη διεθνών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση προσφυγής τρίτων
(opposition, appeal or nulity) είτε της επενδυτικής αξιοποίησης
ερευνητικών αποτελεσµάτων είτε της εκτέλεσης ή της συµµετοχής στην εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό
τρίτων, όπως του δηµόσιου τοµέα, των διεθνών οργανισµών, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιδιωτικών φορέων κάθε νοµικής
µορφής. Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση µπορεί να παρέχε-
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ται µε κάθε πρόσφορη µορφή κατά τη διακριτική ευχέρεια της
ΓΓΕΤ, όπως ιδίως άµεσης επιχορήγησης από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ή µε τη µορφή έµµεσης επιχορήγησης µέσω
της δηµιουργίας αντίστοιχου χρηµατοδοτικού επενδυτικού κεφαλαίου (Matching Investment Fund) επιστρεπτέας χρηµατοδότησης, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση
τέτοιου σκοπού. Οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται µπορεί ιδίως
να καλύπτουν και επενδυτικές δραστηριότητες ανάπτυξης ή επανασχεδίασης καινοτοµικών προϊόντων και µεταφορά τεχνολογίας
ή τεχνογνωσίας.
3. Η χρηµατοδότηση κλιµακώνεται αναλογικά προς το αποτέλεσµα της υποχρεωτικής αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, των προτύπων, κριτηρίων
και οδηγιών που η ΓΓΕΤ δηµοσιοποιεί στο δικτυακό τόπο της και
παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου ενίσχυσης οικονοµικών
ή µη δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της ΓΓΕΤ,
εξειδικεύονται τα κριτήρια της αναλογικής κλιµάκωσης και εφαρµόζονται οι προβλέψεις του ΓΑΚ. Σε περίπτωση δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού που δεν υπάγεται στη ΓΓΕΤ, η δηµόσια
χρηµατοδότησή του αποφασίζεται ανάλογα από το εποπτεύον
Υπουργείο, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και τις αξιολογήσεις του.
4. Μέσω της δηµόσιας χρηµατοδότησης παρέχονται σε ερευνητικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς:
α) Ενισχύσεις για έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας ή για µέρη των έργων αυτών που εµπίπτουν πλήρως
σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες: αα) βασικής έρευνας,
ββ) βιοµηχανικής έρευνας, γγ) πειραµατικής ανάπτυξης, δδ) µελετών σκοπιµότητας, σύµφωνα µε τις εθνικές και ενωσιακές κανονιστικές διατάξεις.
β) Ενισχύσεις για κατασκευή ή αναβάθµιση κυρίων ή βοηθητικών ερευνητικών υποδοµών, οι οποίες καταχωρούνται στο
ΕΜΕΕΥ και ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες, καθώς και σύνδεσης των υποδοµών αυτών µε αντίστοιχες πανευρωπαϊκές.
γ) Ενισχύσεις για συµπλέγµατα καινοτοµίας, ιδίως κοινότητες
γνώσης και καινοτοµίας.
δ) Ενισχύσεις καινοτοµίας για ΜΜΕ.
ε) Ενισχύσεις για τεχνολογική καινοτοµία.
στ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
ζ) Ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου ή
συµµετοχής σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 26.
5. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού εξειδικεύονται οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται, καθορίζονται τα όρια έντασης ενίσχυσης των δαπανών
αυτών για κάθε δικαιούχο ανά κατηγορία ενισχύσεων (περιπτώσεις α’ έως στ’ της παραγράφου 5) καθορίζονται τα όρια ενισχύσεων, παρακολούθησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης, των
δαπανών και αντίστοιχων εσόδων, οι µηχανισµοί παρακολούθησης και ανάκτησης για τη διασφάλιση διαφάνειας και αποφυγής
διακρίσεων, µη υπέρβασης της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης,
της ανοικτής πρόσβασης και της χρέωσης πρόσβασης µε τέλη
προσανατολισµένα στο κόστος, όπου προβλέπονται, η περίοδος
και µε κανόνες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, οι όροι δηµοσιοποίησης
δεδοµένων και πληροφοριών και κάθε σχετικό θέµα.
6. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται µετά από προκήρυξη
δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και
του σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της και δηµόσια πρόσκληση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων. Οι προκηρύξεις εκδίδονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού και συνοδεύονται από οδηγούς εφαρµογής και
καταρτίζονται από τη ΓΓΕΤ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου και τους κανόνες της ενωσιακής και της
διεθνούς νοµοθεσίας και πρακτικής και ιδίως τους κανόνες του
εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού και του
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ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαισίου για την έρευνα, τεχνολογική
ανάπτυξη και καινοτοµία, των προκηρύξεων διεθνών ανταγωνιστικών προγραµµάτων και επιχορηγήσεων διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών. Εάν πρόκειται για δράσεις που
συγχρηµατοδοτούνται από κονδύλια οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες δηµοσιότητας
που επιβάλλουν οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Τα µέτρα ενίσχυσης που δεν εµπίπτουν στον κανονισµό για
τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ή στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό για ορισµένες κατηγορίες ενισχύσεων της ΕΕ, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν
τεθούν σε εφαρµογή.
8. Με τις προκηρύξεις ορίζονται µεταξύ άλλων, η φύση και οι
στόχοι του έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, οι δυνητικοί
δικαιούχοι, η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονοµικές
δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηµατοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηµατοδότηση
έργων, ο συνολικός προϋπολογισµός, όπου απαιτείται, η περιφερειακή κατανοµή, το είδος και το ύψος της χρηµατοδότησης,
η δυνατότητα συνεργειών η/και συµπληρωµατικότητας µε άλλες
πολιτικές και µέσα της Ένωσης, η διαδικασία και το περιεχόµενο
της απόφασης χρηµατοδότησης, η διαδικασία υλοποίησης
έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος, η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης ή µεταφοράς των στοιχείων του
έργου, της µελέτης ή του προγράµµατος και η διαδικασία εξέτασης της αίτησης, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες µη τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηµατοδότησης,
οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την οµαλή εκτέλεσή τους.
9. Διατηρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
3697/2008 ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων έρευνας της ΓΓΕΤ,
ο οποίος είχε συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 4 του νόµου αυτού για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και έργων που υλοποιούνται είτε µεµονωµένα είτε σε συνεργασία µε φορείς της χώρας
ή στο πλαίσιο συνεργασίας µε ξένες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς και εκτελούνται είτε από τη ΓΓΕΤ είτε από ερευνητικούς
οργανισµούς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.
10. Μέσω του Ειδικού Λογαριασµού της ΓΓΕΤ πραγµατοποιείται σύµφωνα και µε τις διατάξεις του ΓΑΚ και µε τήρηση των ρυθµίσεων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα
την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, η διάθεση και διαχείριση πιστώσεων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και
προορίζονται για τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, µελετών και προγραµµάτων και έργων στα οποία
αναφέρεται το παρόν άρθρο και στα οποία περιλαµβάνονται και
εκείνα που εκτελούνται από ερευνητές ή οµάδες ερευνητών που
είναι µέλη ερευνητικών φορέων.
11. Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού της ΓΓΕΤ είναι η διάθεση
και διαχείριση, εκτός των παραπάνω κονδυλίων και των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη, ιδίως:
α) Δαπανών δηµοσιεύσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών συνεδρίων, σεµιναρίων και λοιπών δαπανών που γίνονται στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του
σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της.
β) Αµοιβών σε ειδικούς επιστήµονες και µέλη οµάδων εργασίας ή σε ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής για εκπόνηση µελετών,
διενέργεια ερευνών ή αξιολογήσεων, για αποτίµηση, οργάνωση,
υποβοήθηση χάραξης και άσκησης της πολιτικής για την ΕΤΑΚ
στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, απευθείας µε σύµβαση έργου. Οι εν λόγω
αµοιβές καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
γ) Αµοιβών των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων,
οι οποίες συγκροτούνται για τη διαπίστωση της συνδροµής των
προϋποθέσεων και όρων εφαρµογής διατάξεων αναπτυξιακών
νόµων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγη-
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σης, επενδύσεων προηγµένης τεχνολογίας). Οι εν λόγω αµοιβές
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Απονοµής βραβείων, χορήγηση χρηµατικών αµοιβών και
υποτροφιών.
ε) Χρηµατοδότησης δράσεων µεταφοράς τεχνολογίας.
12. Πόροι του Λογαριασµού είναι:
α) Κονδύλια από τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) της ΓΓΕΤ, τα οποία διατίθενται, είτε µέσω του σχεδίου
δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ είτε µέσω άλλων µελετών που εντάσσονται στον ΠΔΕ για το σκοπό αυτόν.
β) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή
ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
γ) Έσοδα που προέρχονται από την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που χρηµατοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ.
δ) Πρόσοδοι, που προέρχονται από αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του λογαριασµού.
ε) Κάθε είδους δάνεια.
13. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασµό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τις πιστώσεις που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο
θα αναλωθούν αυτές.
Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 µετά από την παράγραφο 1στ προστίθεται νέα παράγραφος, µε το εξής περιεχόµενο:
«1ζ. Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και
οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας των Ν.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977,
τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
17 του ν. 2083/1992, τα Ειδικά Νοµικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για
την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν.
2413/1996 (Α’ 124), τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη
διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ που
συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν.
4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές,
επιστηµονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση
καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών της περίπτωσης 1.δ του
παρόντος άρθρου, αναδροµικά από 1.1.2013. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται από την αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην
οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαµηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωµών. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, µε ποινή
αναστολής της δηµόσιας χρηµατοδότησης, να υποβάλουν στη
Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις µε τις κάθε είδους καταβαλλόµενες αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές και αποζηµιώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσµίας δύο µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής
και τα στοιχεία των υποβαλλοµένων ηλεκτρονικών καταστάσεων,
ώστε να είναι αξιοποιήσιµες για φορολογικούς σκοπούς.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
ορίζονται τα αναγκαία στοιχεία κατάστασης πληρωµών ώστε
αυτά να είναι κατάλληλα και αξιοποιήσιµα για φορολογικούς σκοπούς.
Άρθρο 24
Διαδικασία χρηµατοδότησης έργων, µελετών και
προγραµµάτων και δράσεων που υποβάλλονται
από επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισµούς και
λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ - Αξιολόγηση – Έλεγχος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Οι προκηρύξεις δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ
και των περιφερειών της χώρας. Εάν πρόκειται για δράσεις συγχρηµατοδοτούµενες ακολουθούνται οι σχετικοί κανόνες δηµοσιότητας που επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισµοί και
συνοδεύονται από αναλυτικό οδηγό εφαρµογής.
2. Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, τη χρήση δεικτών µέτρησης της
απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας των προτάσεων, ανάλογα µε τη φύση και τους στόχους, στα οποία αφορούν τα έργα
ΕΤΑΚ (ιδίως βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα, η παραγωγή έργων
ή παροχή υπηρεσιών), την οικονοµική βιωσιµότητά τους και µε
διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγµένη
από περιττό διοικητικό φορτίο, ολοκλήρωση των έργων, εκπόνηση των µελετών και υλοποίηση των προγραµµάτων στα οποία
αφορά η πρόσκληση. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες.
3. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αµέσως
στους δικαιούχους, µε εξατοµικευµένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκµηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο φορέας
ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον της τριµελούς ειδικής επιτροπής της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
4. Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων και την οριστικοποίηση του καταλόγου των ιεραρχηµένων κατά σειρά βαθµολογίας έργων, µελετών και προγραµµάτων, τα οποία έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο κάθε συγκεκριµένης πρόσκλησης, εκδίδεται απόφαση χρηµατοδότησης από τον Γενικό Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας. Το συνολικό χρονικό διάστηµα µεταξύ
της θετικής αξιολόγησης ενός έργου και της έναρξης της χρηµατοδότησής του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
µήνες.
5. Αν συµµετέχουν περισσότεροι φορείς στην εκτέλεση έργου,
την εκπόνηση µελέτης ή την υλοποίηση προγράµµατος που έχει
προκηρύξει η ΓΓΕΤ, ορίζεται συντονιστής του έργου και ρυθµίζονται µε σύµβαση την οποία συνάπτουν µεταξύ τους, οι σχέσεις
τους, τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάµενη ή
δηµιουργούµενη τεχνογνωσία, τα δικαιώµατα πρόσβασης και
χρήσης της υφιστάµενης, νέας, ατοµικής ή συλλογικής τεχνογνωσίας, ζητήµατα διοίκησης του εταιρικού σχήµατός τους, εκπροσώπησης στις σχέσεις µε τη ΓΓΕΤ. Η ΓΓΕΤ αναρτά στο
δικτυακό τόπο της πρότυπα σχέδια εταιρικής σύµβασης συµπράξεων δικαιούχων, περιληπτικών τυποποιηµένων φορµών αξιολόγησης προτάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων
πιστοποίησης των δαπανών, τυποποιηµένο κατάλογο επιλέξιµων
δαπανών, ελέγχοντας την εναρµόνιση αυτών µε τις γενικές
αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
6. Η καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης από την ΓΓΕΤ σε
δικαιούχους, οι οποίοι στο πλαίσιο προκηρύξεων της ΓΓΕΤ συµπράττουν µε φορείς του δηµόσιου τοµέα που έχουν υποχρεώσεις απογραφής, υπαγωγής στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών ή
υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριακών στοιχείων, πραγµατοποιείται, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης ή µη των υποχρεώσεων
αυτών των φορέων του δηµόσιου τοµέα, µε την απλή υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν την ιδιότητα
φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
7. Κατά την προκήρυξη έργων, µελετών, προγραµµάτων µε
τους σχετικούς όρους των προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρµογής και της απόφασης χρηµατοδότησης δίνεται, αφού ληφθεί
ιδιαιτέρως υπόψη η ανάγκη ταχύτατης υλοποίησης των έργων,
µελετών και προγραµµάτων που εγκρίνονται, ιδιαίτερη προσοχή
για την υποστήριξη των Μικροµεσαίων Καινοτόµων επιχειρήσεων
µε στόχο την εξάλειψη ή µείωση περιττού διοικητικού φορτίου,
την άµεση αξιολόγηση των προτάσεων, την ολοκλήρωση των
διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχων, εκδίκασης ενστάσεων και
προσφυγών και των εκταµιεύσεων της προ-καταβολής και των
δόσεων που προβλέπονται.
8. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η εξέταση αιτηµάτων και
παραπόνων των υποψηφίων και δικαιούχων της χρηµατοδότησης, γίνεται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία έως
πέντε µέλη ανάλογα µε τους στόχους και το µέγεθος του προ-
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τεινόµενου έργου που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών που διαθέτουν τα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις του άρθρου 27 προσόντα στο αντικείµενο του προς
αξιολόγηση έργου, προγράµµατος ή δράσης. Ο ορισµός των
µελών της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση δεν
υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του ΕΣΕΤΑΚ, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των µελών
της επιτροπής καθορίζεται µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Στην
επιτροπή µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώπιση
εξειδικευµένων θεµάτων η επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση
αξιολόγησης και καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Ενώπιον της επιτροπής καλείται
πάντοτε για την υποστήριξη της ένστασής του ο ενδιαφερόµενος
ή ο αντίκλητός του.
9. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει µέσα σε
δέκα ηµέρες από την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της
επιτροπής λαµβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερα των τριών.
Η απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής της παραγράφου 8
χωρεί ενδικοφανής προσφυγή από όσους έχουν έννοµο συµφέρον, εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από
αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρµόδιας κάθε φορά υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. Η απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα εκδίδεται εντός δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή
της προσφυγής και υπόκειται σε ένδικα µέσα κατά τις κείµενες
διατάξεις. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας
αυτής, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
10. Η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από
τη ΓΓΕΤ.
11. Η ΓΓΕΤ δηµοσιοποιεί το σύνολο των έργων που επιχορηγούνται, καθώς και το σύνολο των φορέων που έχουν χρηµατοδοτηθεί για συγκεκριµένα έργα και συγκεκριµένα ποσά
χρηµατοδότησης.
12. Για τη χορήγηση της χρηµατοδότησης µπορεί να προβλέπονται στην προκήρυξη, τον οδηγό εφαρµογής και την απόφαση
χρηµατοδότησης υποχρέωση του χρηµατοδοτούµενου φορέα
να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την άµεσα διαθέσιµη προκαταβολή που εκδίδεται από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό,
καθώς επίσης και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις αποδοχής της
που διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον. Ο χρηµατοδοτούµενος
φορέας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην αρµόδια υπηρεσία,
ότι αντί έκδοσης εγγυητικής επιστολής αποδέχεται την ισόποση
παρακράτηση της αξίας του ποσού που θα κάλυπτε η εγγυητική
από το ποσό της προκαταβολής και των εποµένων δόσεων της
χρηµατοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα
για την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της µελέτης ή την
υλοποίηση του προγράµµατος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια
και οι προϋποθέσεις έκδοσής της. Η εγγυητική επιστολή ή τα παρακρατηθέντα αντί εγγυητικής ποσά από τις εκάστοτε καταβολές των δόσεων της χρηµατοδότησης, αποδίδονται εφόσον δεν
συντρέχει λόγος κατάπτωσής της µετά από την προσήκουσα
εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της µελέτης ή την υλοποίηση
του προγράµµατος και την αξιολόγησή τους.
13. Ο χρηµατοδοτούµενος φορέας δικαιούται να εκχωρήσει
το ποσό της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε Τράπεζα ή άλλο
φορέα υπό τους όρους: α) ότι γνωστοποιείται η πρόθεσή του
στην Υπηρεσία πριν από την πραγµατοποίηση της εκχώρησης
και το περιεχόµενο της πράξης εκχώρησης, β) ότι η ανάδοχος
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Τράπεζα ή άλλος φορέας αποδέχεται ότι η εκχώρηση ενεργείται
µε το ρητό όρο ότι η Υπηρεσία δεν οφείλει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στον τρίτο παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους
της απόφασης χρηµατοδότησης και γ) τηρήσει τις κείµενες διατάξεις και διατυπώσεις περί εκχώρησης.
14. Η ΓΓΕΤ έχει δικαίωµα να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσµατα, που έχουν προκύψει από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα, εφόσον τρία χρόνια µετά από την ολοκλήρωση του
έργου ο δικαιούχος της επιχορήγησης δεν προέβη σε πράξη κατοχύρωσης ή αξιοποίησης του αντίστοιχου ερευνητικού αποτελέσµατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για
την κατανοµή των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, για την
είσπραξη και για τη διάθεση των εσόδων, που προέρχονται από
την αξιοποίηση των ερευνητικών ή τεχνολογικών αποτελεσµάτων.
Άρθρο 25
Δικτυακός τόπος ΓΓΕΤ
1. Η ΓΓΕΤ και οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί αναδιαρθρώνουν τους δικτυακούς τόπους τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησής του και φροντίζουν για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
για το περιεχόµενο και τη λειτουργία των δικτυακών τόπων τους,
τα ανάλογα µε το περιεχόµενο επίπεδα εµπιστοσύνης πρόσβασης και την διαλειτουργικότητα των υποδοµών τους. Οι ως άνω
φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν:
α) Τη διαλειτουργική σύνδεση των φορέων και των υποδοµών
τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
β) Την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα επιτεύγµατα του
ερευνητικού τους προσωπικού και τη δηµιουργία συστήµατος
διασύνδεσης µε ανάλογες πρωτοβουλίες.
γ) Τη διάθεση σε δηµόσια θεµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης µιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής µορφής των επιτευγµάτων του ερευνητικού προσωπικού, του οποίου η έρευνα
χρηµατοδοτείται µε δηµόσιους πόρους. Η πρώτη διάθεση των
υφισταµένων επιτευγµάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς µε τα νέα δεδοµένα.
δ) Τη δηµιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου των τυποποιηµένων βιογραφικών σηµειωµάτων όλων των ερευνητών των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και, προαιρετικά, των ιδιωτικών.
ε) Ότι η δηµόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη δηµόσια διοίκηση
για τις διαδικασίες αξιολόγησης των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών.
στ) Ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η τήρηση επιφυλάξεων των δικαιούχων.
2. Στη ΓΓΕΤ δηµιουργείται και λειτουργεί δικτυακός τόπος για
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3979/2011 και του ΓΑΚ.
3. Η ΓΓΕΤ οργανώνει τον δικτυακό τόπο, στον οποίο δηµοσιεύονται κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την εύκολη πρόσβαση
στις πληροφορίες αυτές:
α) Περιληπτικές πληροφορίες σχετικά µε κάθε µέτρο ενίσχυσης που απαλλάσσεται βάσει του ΓΑΚ.
β) Το πλήρες κείµενο κάθε µέτρου ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεών του, ή τον σύνδεσµο που παρέχει
πρόσβαση σε αυτό.
γ) Πληροφορίες σχετικά µε τη χορήγηση κάθε µεµονωµένης
ενίσχυσης άνω των 200.000 ευρώ σε τυποποιηµένο έντυπο, όπως
ορίζεται στον ΓΑΚ.
4. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο παρέχεται µέσω λειτουργίας αναζήτησης, µε την οποία όλες οι επιµέρους πληροφορίες
σχετικά µε τις µεµονωµένες ενισχύσεις και τους µεµονωµένους
δικαιούχους είναι αναζητήσιµες σε οποιονδήποτε συνδυασµό
τους. Το αποτέλεσµα της λειτουργίας αναζήτησης είναι διαθέσιµο για ανάκτηση, όπως ορίζεται στον ΓΑΚ.
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5. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόµενο. Δεν απαιτείται προηγούµενη εγγραφή για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο.
6. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων υπό µορφή φορολογικών πλεονεκτηµάτων, οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θεωρείται ότι πληρούνται αν τα κράτη-µέλη δηµοσιεύουν τις
απαιτούµενες πληροφορίες για τις µεµονωµένες ενισχύσεις (ανά
τµήµατα των 2 εκατοµµυρίων ευρώ).
7. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση γ’της παραγράφου 1 οργανώνονται και είναι προσβάσιµες µε τυποποιηµένο τρόπο, όπως ορίζεται στο ΓΑΚ και επιτρέπουν λειτουργίες
αποτελεσµατικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 επικαιροποιούνται και
παραµένουν διαθέσιµες τουλάχιστον για 10 έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Άρθρο 26
Ενισχύσεις για τη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού
κινδύνου και Νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ
1. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση επενδύσεων ερευνητικών
οργανισµών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 27 για τη
δηµιουργία νέων νοµικών προσώπων µε οποιαδήποτε νοµική
µορφή και οργανωτική δοµή, όπως θεµατικά δίκτυα προηγµένης
έρευνας, τεχνοβλαστοί (spin off), επιχειρήσεις έντασης γνώσης,
συστάδες επιχειρήσεων, επιστηµονικά τεχνολογικά πάρκα µε
σκοπούς την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία και γενικότερα για την προαγωγή της ΕΤΑΚ µε τις εξής µορφές:
α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία
για τη συµµετοχή σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου
άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,
β) δάνεια για την συµµετοχή σε επενδύσεις επιχειρηµατικού
κινδύνου άµεσα ή έµµεσα, σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,
γ) εγγυήσεις για την κάλυψη των πιθανών ζηµιών από τη συµµετοχή σε επενδύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα, όπως οι όροι εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος άρθρου σύµφωνα και µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ΓΑΚ στη βάση βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και µε τους οποίους ρυθµίζονται ζητήµατα επιλεξιµότητας επιχειρήσεων, κάλυψης επενδύσεων συνεχείας, καθορισµού του
συντελεστή ιδιωτικής συµµετοχής, καθορισµού των προϋποθέσεων εφαρµογής των µέτρων εφαρµογής χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, ανάθεσης της εκτέλεσης του µέτρου
χρηµατοδότησης σε ξεχωριστή οντότητα, ο καθορισµός των
µορφών ενισχύσεων εκκίνησης και των ανώτατων ποσών ενίσχυσης.
3. Είναι δυνατή η παροχή χρηµατοδότησης σε µη εισηγµένες
στο χρηµατιστήριο νεοσύστατες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη
µετά από την καταχώρισή τους, οι οποίες δεν έχουν προβεί
ακόµη σε διανοµή κερδών και δεν έχουν συσταθεί µέσω συγχώνευσης, και συνιστούν µικρές επιχειρήσεις ή µικρές και καινοτόµες επιχειρήσεις κατά την έννοια του ΓΑΚ.
Άρθρο 27
Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των προτάσεων και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων
ΕΤΑΚ, εκπόνησης µελετών και υλοποίησης προγραµµάτων συνιστάται στη ΓΓΕΤ Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΜΠΑ).
2. Στο µητρώο αυτό εγγράφονται µετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
Οι αξιολογητές πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο, να συνδυάζουν µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της ΕΤΑΚ και στην αξιολόγηση προτάσεων

χρηµατοδότησης συναφών έργων, µελετών και προγραµµάτων.
Για την εγγραφή στο µητρώο η ΓΓΕΤ καλεί µε δηµόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα
προαναφερόµενα προσόντα των ενδιαφεροµένων και ο τρόπος
τεκµηρίωσης αυτών.
3. Τα ΤΕΣ και το ΕΣΕΤΑΚ αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, κρίνουν αν και σε ποιο βαθµό έχουν τα προσόντα
που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηµατοδότησης και εισηγούνται σχετικά στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, µε απόφαση του οποίου εγγράφονται στο
µητρώο.
4. Οι ενδιαφερόµενοι που δεν κατέχουν θέση δηµοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους,
να δώσουν ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζοµαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά µου σύµφωνα µε τον νόµο
και θα φέρω σε πέρας το έργο που µου ανατίθεται ευσυνείδητα,
ότι δεν έχω αντίθετα συµφέροντα και δεν θα παραβιάσω τις υποχρεώσεις µου εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας.». Μετά από την
ορκωµοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόµενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο µητρώο δεν δηµιουργεί εργασιακή
σχέση µε το δηµόσιο.
5. Οι αξιολογητές οφείλουν να έχουν ταυτοποιηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του παρόντος νόµου. Ο
αξιολογητής συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων χρηµατοδότησης αποκλειστικά µε τα στοιχεία ταυτοποίησής του.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδεται οδηγός δεοντολογίας αξιολογητών, ο οποίος
αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και µε τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους και οι συνέπειες που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυτές.
7. Η ΓΓΕΤ µεριµνά για την κατάρτιση και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων των αξιολογητών. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας οι αξιολογητές που
δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εµπροθέσµως ή εκπληρούν
πληµµελώς τα καθήκοντά τους διαγράφονται από το µητρώο,
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΓΓΕΤ.
8. Για την αντικειµενική και ισότιµη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται οδηγός αξιολόγησης προτάσεων χρηµατοδότησης από τη ΓΓΕΤ, ο οποίος περιλαµβάνει τις µεθόδους
και τον τρόπο βαθµολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των
έργων και αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.
9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλους αξιολογητές και µε
τον φορέα της πρότασης. Η κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία
µεριµνά, ώστε ερωτήµατα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ
µέρους των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να
καταχωρούνται και να απαντώνται µε ηλεκτρονικό τρόπο και µε
τη χρήση των µοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο
ΠΣΥΔΧ.
10. Η τήρηση του µητρώου γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Άρθρο 28
Βραβεία - υποτροφίες - ερευνητική άδεια
1. Το διοικητικό συµβούλιο ερευνητικού κέντρου µετά από
γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου ή πρόταση του διευθυντή
ινστιτούτου µπορεί σε περίπτωση συνδροµής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του και τους εκεί αναφερόµε-
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νους δείκτες, να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου ειδικά βραβεία, οικονοµική ενίσχυση και υποτροφίες
σε ερευνητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται
µε τον παρόντα νόµο ή κατά την κρίση του διοικητικού συµβουλίου.
2. Σε ερευνητές όλων των βαθµίδων Α’, Β’και Γ’µετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται µε το προτεινόµενο πρόγραµµα
ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύµφωνη γνώµη του
διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται,
εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η χορήγηση ή
τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους µέσω
της συµµετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισµού της αλλοδαπής. Η ερευνητική άδεια διαρκεί µέχρι δώδεκα
µήνες µετά από τη συµπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή µέχρι έξι
µήνες µετά από τη συµπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε
εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης
ή, εφόσον έλαβαν προηγούµενες ερευνητικές άδειες, από την
ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
3. Στον ερευνητή, στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια
µπορεί να καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόµενες κατά 80% εφόσον κατά τη διάρκεια της ερευνητικής
τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζεται χωρίς αµοιβή µε ερευνητικούς οργανισµούς. Αν ο αδειούχος λαµβάνει υποτροφία ή µισθοδοτείται από το πιο πάνω ίδρυµα του εξωτερικού το ποσό
αυτό αφαιρείται από τις πρόσθετες αποδοχές, οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
4. Ο ερευνητής, στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια
ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών του, υποχρεούται ανά εξάµηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση πεπραγµένων, σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα που έχει υποβληθεί. Από την αξιολόγηση της
έκθεσης πεπραγµένων εξαρτάται η συνέχιση η µη της χορηγηθείσας άδειας. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από
το ΕΣΙ του οικείου ινστιτούτου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια. Μέσα σε έξι µήνες από
το πέρας της άδειας ο ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί
ερευνητική άδεια καταθέτει στο διοικητικό συµβούλιο του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού επιστηµονικό απολογισµό και τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις που
έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του άδειας ή
της προόδου αξιοποίησης των εφευρέσεών του.
5. Το ποσοστό χορήγησης ερευνητικών αδειών ή αδειών αξιοποίησης των εφευρέσεων αποφασίζεται από το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου µε βάση τις ανάγκες και τη
βέλτιστη λειτουργία του, όπως εξειδικεύεται στον εσωτερικό κανονισµό του.
6. Στους ερευνητές, οι οποίοι επιθυµούν να αξιοποιήσουν βιοµηχανικά και εµπορικά τις εφευρέσεις τους, εφόσον εµπίπτουν
στο αντικείµενο του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, δύναται
να χορηγείται άδεια έως και τρία έτη χωρίς αποδοχές. Μετά από
την παρέλευση της τριετίας ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το ερευνητικό κέντρο ή να επανέλθει µε πλήρη απασχόληση.
7. Από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δύναται να διατίθενται
πόροι για χορήγηση υποτροφιών από τα ερευνητικά κέντρα, τα
οποία ιδρύονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 13 ή
ιδρύονται µε ειδική διάταξη νόµου, αλλά υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και εφόσον η δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών προβλέπεται, ως αρµοδιότητα του ερευνητικού κέντρου είτε στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του, που εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 είτε
προβλέπεται στον νόµο σύστασής του. Οι υποτροφίες αυτές,
αφορούν µόνο την λήψη µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος, το οποίο είναι σχετικό µε ένα από τα επιστηµονικά πεδία
του ερευνητικού κέντρου.
8. Σε περίπτωση συνδροµής περιπτώσεων αριστείας, µετά από
επιστηµονική αξιολόγηση της εκτέλεσης ερευνητικού έργου, µε
πρόταση των οικείων ερευνητικών οργανισµών ή τεχνολογικών
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φορέων και γνώµη του ΕΣΕΤΑΚ ή µε ίδια πρωτοβουλία, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του ΓΓΕΤ
µπορεί να απονέµει ειδικά βραβεία, οικονοµική ενίσχυση ή υποτροφίες σε ερευνητές ή ΕΛΕ ή Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ ή ειδικό επιστηµονικό προσωπικό ή
συνεργαζόµενους ερευνητές ή φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία ερευνητή ή προβαίνουν σε δηµοσιεύσεις ή έχουν αποκτήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία
απόκτησης εθνικού ή διεθνούς διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή προβαίνουν σε δηµοσιεύσεις ή διακρίνονται γενικότερα για την ερευνητική τους δραστηριότητα µε τρόπο που αντιστοιχεί στα
κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 29 του παρόντος ή να καλύπτει δαπάνες συµµετοχής των ανωτέρω προσώπων σε διεθνή συνέδρια, καθορίζοντας το είδος του βραβείου, το ύψος της
ενδεχόµενης χρηµατικής αµοιβής και των δαπανών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται οι διαδικασίες δηµοσιότητας για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος χορήγησης υποτροφιών από τους υποψηφίους, τα αναγκαία δικαιολογητικά, που υποβάλλονται, η
χρονική διάρκεια των υποτροφιών, τα κριτήρια και η διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων, οι διαδικασίες χρηµατοδότησης και
παρακολούθησης της εξέλιξης της υποτροφίας, οι συνέπειες µη
ανταπόκρισης του δικαιούχου και κάθε σχετικό θέµα για την εύρυθµη και απρόσκοπτη χορήγηση των υποτροφιών.
10. Από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δύναται να διατίθενται
πόροι για την απονοµή χρηµατικών βραβείων σε ερευνητικούς
οργανισµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς
φορείς. Τα βραβεία αναφέρονται:
α) είτε σε επιτεύγµατα τεχνολογικής καινοτοµίας προϊόντος,
υπηρεσίας ή διαδικασίας,
β) είτε σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που µπορεί να αξιοποιηθούν από την ελληνική οικονοµία,
γ) είτε σε δικαιώµατα εκµετάλλευσης που βρίσκονται στην δικαιοδοσία του εφευρέτη είτε έχουν µεταβιβασθεί.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος υποβολής των προτάσεων, η σύσταση επιτροπής αξιολόγησής τους
και η δυνατότητα υποστήριξης της επιτροπής από εµπειρογνώµονες, η διαδικασία και τα κριτήρια βαθµολόγησης αυτών, καθώς
και το ύψος και ο τρόπος απονοµής των βραβείων. Οι προτάσεις
υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 29
Αξιολόγηση προσωπικού
1. Η εκλογή του ερευνητικού προσωπικού γίνεται µε ανοικτή
διαδικασία µετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες στις οποίες εντάσσεται. Η προκήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ,
κοινοποιείται στις πρεσβείες και σε προξενικά γραφεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή κατά την κρίση του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Η εκλογή και η εξέλιξη των ερευνητών γίνεται µε βάση τα
προσόντα των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης
και τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού κέντρου, όπως τα
προσόντα αυτά εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό του.
3. Για την εκλογή σε θέση ερευνητή για όλες τις βαθµίδες
απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος και η συνάφεια
είτε του αντικειµένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει έργου του υποψηφίου µε το
γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, η ύπαρξη διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή επαρκούς αριθµού και υψηλής ποιότητας
διεθνώς δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου του, καθώς και η
ύπαρξη επαρκούς αριθµού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου του. Για την αποτύπωση των στοιχείων κάθε υποψηφίου συντάσσεται πρότυπο βιογραφικό
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σηµείωµα σύµφωνο µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για την πρόσληψη ή την εξέλιξη σε βαθµίδα ερευνητών συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου µετά από σχετική εισήγηση του διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου και γνώµη του επιστηµονικού συµβουλίου του, ειδική
επταµελής επιτροπή κριτών, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου, εάν δεν
υφίσταται ινστιτούτο, ως πρόεδρο και έξι µέλη, καθηγητές ή ερευνητές Α’ βαθµίδας που περιλαµβάνονται κατά προτίµηση από τον
εθνικό κατάλογο κριτών και τουλάχιστον δύο προέρχονται από
ερευνητικά κέντρα ή ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την πρόσληψη ή εξέλιξη ερευνητών Α’ και
Β’ βαθµίδας ή ερευνητικά κέντρα µόνο της ηµεδαπής για τους λοιπούς. Τα υπόλοιπα προέρχονται, είτε από το οικείο ερευνητικό
κέντρο είτε από άλλα ερευνητικά κέντραή ΑΕΙ της ηµεδαπής. Σε
περίπτωση κρίσης ερευνητών για εκλογή ή εξέλιξη σε βαθµίδες
Γ’έως και Β’η ως άνω επιτροπή απαρτίζεται από καθηγητές ή
ερευνητές ανώτερης βαθµίδας µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή,
αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο της
υπό πλήρωση ή υπό εξέλιξη θέσης.
5. Για την υποβοήθηση της επιτροπής στην αξιολόγηση των
υποψηφίων, ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής κριτών δικαιούται
να αναζητεί από την αντίστοιχη επιστηµονική κοινότητα του αξιολογούµενου πρόσφορα στοιχεία για την απήχηση του έργου του.
6. Οι ερευνητές οφείλουν να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση
το κατά την παράγραφο 3 τυποποιηµένο βιογραφικό τους σηµείωµα, το οποίο καταχωρείται στο ΕΜΕΕΥ σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του παρόντος.
7. Η ειδική επιτροπή κριτών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου για την λήψη ειδικά αιτιολογηµένης αποφάσεως περί κατάταξης ανά
προκηρυχθείσα βαθµίδα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης σε βαθµίδα
και του αριθµού ψήφων που κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε. Η
ειδική επιτροπή προεδρεύεται από τον διευθυντή του ινστιτούτου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον από
τα επτά µέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος της δεν ανήκει στο ερευνητικό κέντρο. Ρόλο εισηγητή έχει ο διευθυντής του
ινστιτούτου. Ο διευθυντής του οικείου ινστιτούτου διαβιβάζει
άµεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στο διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου για τον έλεγχο νοµιµότητας και
το διορισµό αυτού που επιλέχθηκε. Το διοικητικό συµβούλιο
εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης
βαθµίδας εάν έχει συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της
ειδικής επιτροπής κριτών. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υποψηφίου
στην κατάταξη της ανώτερης βαθµίδας ή µη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειµενικό κώλυµα κάλυψης της θέσης,
το διοικητικό συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τις κατατάξεις σε
βαθµίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόµενο στην ανώτερη βαθµίδα είτε άλλο υποψήφιο επόµενης βαθµίδας που έχει συγκεντρώσει µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Εάν
επιλεγεί για την Α’ βαθµίδα κατά την ως άνω διαδικασία άλλος
υποψήφιος και όχι υποψήφιος ερευνητής Β’ που ήδη υπηρετεί
στο ερευνητικό κέντρο ο τελευταίος παραµένει στο ερευνητικό
κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχει την ιδιότητα µόνιµου
υπαλλήλου, που συνιστάται για το σκοπό αυτόν ή η σχέση τους
µετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι
ιδιωτικού δικαίου.
8. Με τον εσωτερικό κανονισµό κάθε ιδρύµατος, µπορεί να καθορίζονται τα σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και µε τη διεξαγωγή της
διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα ή και µε τηλεδιάσκεψη.
9. Οι ερευνητές Β’ βαθµίδας µπορούν να υποβάλουν αίτηση
για εξέλιξη στην επόµενη βαθµίδα µετά από θητεία τουλάχιστον
τριών ετών. Οι ερευνητές Α’ βαθµίδας και όσοι ερευνητές Β’ βαθµίδας δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται
κάθε πέντε έτη, αρχής γενοµένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος µε βάση τα κριτήρια της παραγράφου 10, από τριµελή
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ειδική επιτροπή κριτών η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή
του οικείου ινστιτούτου, ως πρόεδρο και δύο (2) µέλη, ερευνητές
Α’ βαθµίδας ή καθηγητές Α’ βαθµίδας, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, µε διεθνώς αναγνωρισµένο συναφές επιστηµονικό
έργο, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο του ερευνητικού κέντρου µετά από εισήγηση του διευθυντή του οικείου
ινστιτούτου. Η αξιολόγηση περιλαµβάνει έκθεση δραστηριοτήτων του ερευνητή για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση
προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων του για την επόµενη πενταετία. Για τη συµπλήρωση της πενταετίας δεν συνυπολογίζονται, ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση διευθυντή ινστιτούτου ή
ερευνητικού κέντρου, καθώς και ο χρόνος αναστολής των καθηκόντων τους. Οι ερευνητές Β’ βαθµίδας αν δεν εξελιχθούν στην
επόµενη βαθµίδα έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την
προκήρυξη της θέσης µετά από παρέλευση τριών ετών από τη
λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους. Εάν και µετά από τη
δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόµενη βαθµίδα, τότε παραµένουν στο ερευνητικό κέντρο σε προσωποπαγή θέση, εφόσον έχουν την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου, που συνιστάται για
το σκοπό αυτό ή η σχέση τους µετατρέπεται σε αορίστου διάρκειας, εφόσον η σχέση τους είναι ιδιωτικού δικαίου.
10. Οι ερευνητές Γ’ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη
στην επόµενη βαθµίδα, αξιολογούνται υποχρεωτικά µετά από θητεία τεσσάρων ετών ή αν η αξιολόγηση ζητηθεί από τους ως άνω
ερευνητές για εξέλιξη, µετά από θητεία τουλάχιστον δύο ετών.
Το γνωστικό αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη
µε βάση τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου και το γνωστικό
αντικείµενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη. Αν δεν εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ
νέου την προκήρυξη της θέσης µετά από παρέλευση τεσσάρων
ετών από τη λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους. Εάν και
µετά από την δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόµενη βαθµίδα, λύνεται η σύµβασή τους µε το ερευνητικό κέντρο.
11. Η ειδική επιτροπή κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε υποψήφιο. Τα κριτήρια που λαµβάνονται
υπόψη αφορούν, ιδίως:
α) Τον αριθµό και την ποιότητα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(εθνικά ή διεθνή) ή των αιτήσεων για την απόκτησή τους και τη
φάση στην οποία βρίσκονται.
β) Τις επιστηµονικές και τεχνικές δηµοσιεύσεις υπό µορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων
συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία.
γ) Την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως
κρίνεται ιδίως από µεγάλα διεθνή βραβεία, αναφορές στο έργο
του στη διεθνή βιβλιογραφία, οµιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε
µεγάλα διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώµες κορυφαίων επιστηµόνων του πεδίου.
δ) Τις εισροές από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα που ο υποψήφιος έχει προσελκύσει στο ερευνητικό κέντρο
ή ινστιτούτο.
ε) Τη συµβολή του στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
ζ) Τη συµµετοχή τους στη δηµιουργία τεχνοβλαστών.
η) Το διδακτικό του έργο.
θ) Τα προγράµµατα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεµινάρια που έχει οργανώσει, τη
συµµετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε σεµινάρια,
εργαστήρια, καθώς και την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τη
θητεία σε διακεκριµένες θέσεις αλλοδαπών ΑΕΙ ή ερευνητικών
κέντρων, την εµπειρία του σε θέµατα διαχείρισης της έρευνας.
ι) Τη συµµετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της ΕΤΑΚ.
12. Το επιστηµονικό-τεχνικό , διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό αξιολογείται κάθε δύο έτη σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του ερευνητικού κέντρου.
13. Στα εξωτερικά µέλη της ειδικής επιτροπής κριτών καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές διατάξεις, προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα µετακίνησης,
διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης.
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Άρθρο 30
Εθνικός κατάλογος κριτών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας συγκροτείται εθνικός κατάλογος κριτών. Ο κατάλογος
αυτός περιλαµβάνει τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων
και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία και διατελέσαντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία και διατελέσαντες
ερευνητές Α’ και Β’ βαθµίδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωµα εγγραφής στον
εθνικό κατάλογο κριτών υποβάλλονται µε έγγραφη τυποποιηµένη αίτηση, στην οποία αναφέρονται συνοπτικά τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και η εµπειρία τους. Πρόταση εγγραφής
υποψηφίων στον εθνικό κατάλογο κριτών µπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικά κέντρα ή το ινστιτούτο του υποψηφίου.
3. Ο εθνικός κατάλογος κριτών εγκρίνεται από το ΕΣΕΚ και επικαιροποιείται ετησίως µε την αυτή διαδικασία, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιµοποιείται κατά προτίµηση από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία
για τις αξιολογήσεις που ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε εθνικός κατάλογος κριτών ισχύει µέχρι την επικαιροποίησή του.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζεται κατ’ αποκοπή και σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις αποζηµίωση στα µέλη του εθνικού καταλόγου κριτών, όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Άρθρο 31
Αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων
1. Η συστηµατική, αντικειµενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την αναγνώριση και την
προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού
ιστού της χώρας.
2. Κάθε ερευνητικό κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση
και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου του,
για τη διαµόρφωση αποτελεσµατικών υποδοµών, για την οικονοµική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της διαθέσιµης τεχνογνωσίας, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπου
ζητείται από αρµόδιους δηµόσιους φορείς, καθώς και για την
αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του,
σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές.
3. Τα ερευνητικά κέντρα οφείλουν για την αποτίµηση του
έργου τους να τηρούν επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που επιτρέπουν την εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, να τα
υποβάλουν ετησίως στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και να τα περιλαµβάνουν στο ΕΜΕΕΥ.
4. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιολογούνται
εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε πέµπτου έτους από την προηγούµενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό την επιµέλεια και εποπτεία
της ΓΓΕΤ, από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών, που αποτελούνται από πέντε έως επτά µέλη, τα οποία προέρχονται από την
ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη
τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και διεθνή εµπειρία αξιολογήσεων
ερευνητικών κέντρων.
5. Η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων
τους ενεργείται µε βάση κοινούς δείκτες ποιότητας και αποτελεσµατικότητας, οι οποίοι καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και
κριτήρια που αφορούν την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε
σχέση µε τις διεθνείς επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
τα επιτεύγαµατα και τις επιπτώσεις τους στην επιστηµονική
γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας,
την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και
εξωτερικών χρηµατοδοτήσεων για παροχή επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόµενα έτη.
6. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζονται από το Τµήµα Αποτίµησης
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και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτοµίας της ΓΓΕΤ, εγκρίνονται από το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας και εφαρµόζονται τόσο κατά την ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων, όσο και κατά τις περιοδικές εξωτερικές
αξιολογήσεις.
7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από
την επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών στο ΕΣΕΤΚ και τη ΓΓΕΤ
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, παρακολούθησης, συντονισµού, αξιολόγησης και χρηµατοδότησης των ερευνητικών κέντρων.
8. Τα ερευνητικά κέντρα οφείλουν να τηρούν, επικαιροποιούν
σε ετήσια βάση και να καταχωρούν στο ΕΜΕΕΥ, καθώς και σε
σχετική ιδία βάση δεδοµένων, την οποία γνωστοποιούν στην
ΓΓΕΤ, τα βιογραφικά όλων των ερευνητών και τις µεταβολές
τους.
9. Η παράλειψη υποβολής από το ερευνητικό κέντρο των σχετικών στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγησή του εµποδίζει τη δηµόσια χρηµατοδότησή του και συνιστά λόγο
επιστροφής χορηγηθείσας χρηµατοδότησης.
10. Αποτελούν κρίσιµα στοιχεία αξιολόγησης των ερευνητικών
κέντρων ιδίως, οι υποδοµές, ο εκσυγχρονισµός τους, η εθελοντική χορήγηση δικαιωµάτων πρόσβασης σε άλλους ερευνητικούς
οργανισµούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και σε λοιπούς
φορείς υπό εύλογους όρους και σε τιµές δωρεάν ή κόστους, η
πιστοποίηση των ερευνητικών κέντρων από διεθνείς οργανισµούς ή η απόκτηση της ιδιότητάς τους να παρέχουν πιστοποιήσεις.
11. Στα µέλη της επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών της παραγράφου 4 καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές
διατάξεις, προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, τα προβλεπόµενα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης
και ηµερήσιας αποζηµίωσης.
Άρθρο 32
Αξιολόγηση προόδου της χώρας στην έρευνα,
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία
1. Με την επιµέλεια της ΓΓΕΤ και την υποστήριξη του ΕΣΕΤΑΚ
συλλέγονται και ταξινοµούνται, τα δεδοµένα για την αξιολόγηση
της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ µε βάση αφενός τις συνιστώσες της τεχνολογικής καινοτοµίας, των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό για τη δηµιουργία δεξιοτήτων και
καινοτοµικότητας, της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και
υπηρεσιών έντασης γνώσης και της απασχόλησης στις ταχέως
αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις καινοτόµων τοµέων και αφετέρου
τους δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε
την διεθνή πρακτική, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται: α) στις αξιολογούµενες δραστηριότητες των ερευνητικών οργανισµών (enablers), β) στις αξιολογούµενες ιδιωτικές δραστηριότητες και γ)
στα αποτελέσµατα που προκύπτουν, ως ακολούθως:
Α) Καταλύτες:
α) Ανθρώπινοι πόροι,
αα) νέοι διδάκτορες,
ββ) απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
γγ) απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δεύτερος κύκλος),
β) Ανοικτά, άριστα και ελκυστικά ερευνητικά συστήµατα,
αα) Διεθνείς επιστηµονικές (συν)δηµοσιεύσεις,
ββ) µη διδακτορικοί φοιτητές της ευρωπαϊκής ένωσης.
γγ) αναφορές (citations) ανά ερευνητή και ανά θεµατικό επιστηµονικό πεδίο,
δδ) σύνολο επιχορηγήσεων ανά ερευνητή.
γ) Χρηµατοοικονοµικά και οικονοµική ενίσχυση,
αα) δηµόσια δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη,
ββ) επενδύσεις κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών.
Β) Ιδιωτικές δραστηριότητες:
α) Ιδιωτικές επενδύσεις,
αα) δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον ιδιωτικό τοµέα,
ββ) δαπάνες για µη τεχνολογική/ερευνητική καινοτοµία,
γγ) διασυνδέσεις και επιχειρηµατικότητα,
δδ) ενδοεπιχειρησιακή καινοτοµία σε µικροµεσαίες επιχειρή-
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σεις,
εε) συνεργασίες καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
ζζ) δηµόσιες - ιδιωτικές (συν)δηµοσιεύσεις.
β) Πνευµατική ιδιοκτησία,
αα) διεθνείς αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
ββ) αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
γγ) διεθνείς αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων,
δδ) κοινοτικά εµπορικά σήµατα,
εε) κοινοτικά σχέδια.
Γ) Αποτελέσµατα:
α) Καινοτόµοι οργανισµοί,
αα) µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτόµα προϊόντα ή διαδικασίες,
ββ) µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν εµπορικές/οργανωτικές καινοτοµίες,
γγ) καινοτόµες εταιρίες µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης.
β) Οικονοµικές επιπτώσεις,
αα) απασχόληση σε δραστηριότητες της οικονοµίας της γνώσης,
ββ) συνεισφορά της εξαγωγής προϊόντων µεσαίας και υψηλής
τεχνολογίας στο εµπορικό ισοζύγιο,
γγ) εξαγωγές υπηρεσιών της οικονοµίας της γνώσης,
δδ) πωλήσεις νέων καινοτόµων προϊόντων,
εε) έσοδα από άδειες χρήσης και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
από το εξωτερικό.
2. Μέχρι το µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση
αξιολόγησης µε βάση τα δεδοµένα του προηγούµενου έτους και
υποβάλλεται στην ΓΓΕΤ µε την µέριµνα της οποίας αναρτάται
στο δικτυακό τόπο της.
Άρθρο 33
Μητρώα ερευνητών, δηµόσιων ερευνητικών
οργανισµών, τεχνολογικών φορέων και καινοτόµων
επιχειρήσεων και υποδοµών - ανοικτή πρόσβαση
- διαλειτουργικότητα
1. Δηµιουργείται στη ΓΓΕΤ και αναρτάται στο δικτυακό τόπο
της, Εθνικό Μητρώο Ερευνητών, και Ερευνητικών οργανισµών
(ΕΜΕΕΥ), στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά οι ερευνητές
και τα στοιχεία της ερευνητικής δράσης τους, οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί και οι τεχνολογικοί φορείς της χώρας και οι
υποδοµές τους. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας είναι δυνατόν να ορισθεί ότι στο ΕΜΕΕΥ καταχωρούνται και οι µεγάλες, Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις και νέες
καινοτόµες επιχειρήσεις. Στο µητρώο καταχωρούνται και οι ερευνητικοί οργανισµοί του ιδιωτικού τοµέα, µετά από αίτησή τους
και µε βάση κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται από
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο
ΕΜΕΕΥ παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα ενδιαφερόµενα µέρη.
2. Στο µητρώο συγκεντρώνονται τα στοιχεία και τα επιτεύγµατα των φορέων που καταχωρούνται, το θεµατικό αντικείµενο,
η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιµο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους
από την ερευνητική κοινότητα και για την επίτευξη των σκοπών
του παρόντος νόµου.
3. Οι καταχωρούµενοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική έκθεση απογραφής και κάθε ετήσια επικαιροποίησή της στη
ΓΓΕΤ για την καταχώρηση στο ΕΜΕΕΥ.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας εξειδικεύονται τα στοιχεία, που αναρτώνται, ο χρόνος
υποβολής και η διαδικασία ανάρτησής τους. Το ΕΜΕΕΥ συνδέεται διαλειτουργικά µε τα πληροφοριακά συστήµατα του δηµόσιου τοµέα, ιδίως, των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως
φορέων του δηµόσιου τοµέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων Αρχών Εγγραφής και εντεταλµένων γραφείων, του Γενικού Εµπορικού µητρώου (ΓΕΜΗ), του ΤΑΧΙSNET,
των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και
εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων χωρών – µελών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
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για την προστασία του φορολογικού απορρήτου και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούµενων των διατάξεων για
την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία του φορολογικού απορρήτου.
Άρθρο 34
Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµόσιας
Χρηµατοδότησης (ΠΣΥΔΧ)
1. Για την υποστήριξη της εφαρµογής της δηµόσιας χρηµατοδότησης εγκαθίσταται και λειτουργεί στη ΓΓΕΤ Πληροφοριακό
Σύστηµα Δηµόσιας Χρηµατοδότησης (ΠΣΥΔΧ), το οποίο διασυνδέεται και διαλειτουργεί µε το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών
Ενισχύσεων, το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και στο οποίο παρέχεται ανοικτή πρόσβαση
µέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΕΤ.
2. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του
ΠΣΥΔΧ έχει η ΓΓΕΤ, η οποία µεριµνά για τη διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήµατος και τον συνεχή εκσυγχρονισµό του σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο. Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη:
α) Για τη διαχείριση των δεδοµένων του συστήµατος και τη
λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου µε το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εµπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών τηρούµενων
των διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία του φορολογικού απορρήτου.
β) Για την έκδοση οδηγιών λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήµατος σχετικά µε τη λειτουργία και την ασφάλειά του,
καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό.
γ) Για την υποδοχή, καταχώρηση και διαχείριση των προτάσεων χρηµατοδότησης, καθώς και των σχετικών στοιχείων και
πληροφοριών για την εκτέλεση έργων ή εκπόνησης µελέτης, που
υποβάλλονται από δικαιούχους σύµφωνα µε τις σχετικές προκηρύξεις, που εκδίδει περιοδικά η ΓΓΕΤ.
3. Η ταυτοποίηση-αυθεντικοποίηση των φορέων στο ΠΣΥΔΧ
γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Η αρµόδια υπηρεσία έχει την ευθύνη ενηµέρωσης του συστήµατος και υποχρεούται να καταχωρίζει στο ΠΣΥΔΧ τα απαραίτητα στοιχεία προτάσεων, αξιολογήσεων, εγκριτικών
αποφάσεων, παρακολούθησης, ελέγχου και χρηµατοδοτήσεων
των έργων ή µελετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, τα υποδείγµατα ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος και τους εκάστοτε οδηγούς εφαρµογής.
5. Οι προτάσεις χρηµατοδότησης λαµβάνουν µοναδικό αριθµό
στο ΠΣΥΔΧ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε στοιχείο που αφορά την πρόταση και την απόφαση χρηµατοδότησης.
Άρθρο 35
Σύνδεση ερευνητικών οργανισµών
1. Οι ερευνητικοί οργανισµοί και οι τεχνολογικοί φορείς µπορούν από κοινού να δηµιουργούν ή να αξιοποιούν και να χρησιµοποιούν από κοινού τις υφιστάµενες ερευνητικές και διδακτικές
υποδοµές τους, να εκπονούν και να συνδιοργανώνουν κοινά
ερευνητικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα, να συµπράττουν
στην άσκηση οικονοµικών ή µη οικονοµικών δραστηριοτήτων και
εν γένει να συµπράττουν µε την επιλογή κάθε πρόσφορης µεθόδου και διαδικασίας και ιδίως µέσω της δηµιουργίας διµερών ή
πολυµερών δικτύων εργαστηρίων τους, µε σκοπό τη βελτίωση
της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών δυνατοτήτων τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας τους. Τη δυνατότητα αυτή οι ερευνητικοί οργανισµοί την
ασκούν είτε στο πλαίσιο των διατάξεων, που προβλέπονται στο
άρθρο 42 του ν. 4009/2011 (Α’195) είτε στο πλαίσιο διατάξεων
του παρόντος άρθρου και υλοποιείται µε τη σύναψη µετά από
απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης (όπως το διοικητικό
συµβούλιο) σχετικής σύµβασης µεταξύ του ερευνητικού κέντρου
και του ΑΕΙ, µε την οποία καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας
τους (όπως ιδίως το είδος και το ύψος της συµµετοχής του κάθε
φορέα, η διάρκεια του έργου, η διάθεση του αναγκαίου εργα-
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στηριακού εξοπλισµού, οι ερευνητές ή οι καθηγητές υπό την επίβλεψη των οποίων θα εκτελείται το έργο, ο καθορισµός των καθηκόντων τους, οι όροι επιµερισµού των πνευµατικών
δικαιωµάτων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απρόσκοπτη
ολοκλήρωση του έργου).
2. Στους ερευνητές ερευνητικών οργανισµών που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε ΑΕΙ έπειτα από συµφωνία του ερευνητή
µε τµήµα του ΑΕΙ είτε συµµετέχουν στο πλαίσιο των συµβάσεων
της παραπάνω παραγράφου, σε οργανωµένα δι-ιδρυµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, καθώς και στους καθηγητές
ΑΕΙ που παρέχουν ερευνητικό έργο σε ερευνητικά κέντρα, στη
βάση του προβλεπόµενου στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.
4009/2011 πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέµεται για µεν τους
ερευνητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη Καθηγητή» από την οικεία
σχολή µεταπτυχιακών σπουδών ή από το οικείο τµήµα, για δε
τους καθηγητές, ο τίτλος του «Επισκέπτη ερευνητή» αντίστοιχα
από το ερευνητικό κέντρο.
3. Ο Επισκέπτης Καθηγητής παρέχει διδακτικό έργο σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και συνεπιβλέπει διδακτορικές διατριβές,
ως κύριος επιβλέπων, σε τοµείς συναφείς µε το επιστηµονικό του
πεδίο.
Με απόφαση των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων των Πανεπιστηµίων, δύναται να ανατίθεται στον Επισκέπτη Καθηγητή
διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο. Το διδακτικό έργο που
επιτελεί λαµβάνεται υπόψη για την εξέλιξή του. Ο τίτλος του καταργείται µε τη λήξη του πρωτοκόλλου συνεργασίας ή του µεταπτυχιακού προγράµµατος στο οποίο συµµετέχει. Οι
ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να εκπονούν και να συνδιοργανώνουν κοινά ερευνητικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα µε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η δυνατότητα
αυτή ασκείται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου
και υλοποιείται µε τη σύναψη, µετά από απόφαση των οικείων
οργάνων διοίκησης, σχετικής σύµβασης του ερευνητικού οργανισµού και του ΑΕΙ του εξωτερικού µε την οποία καθορίζονται οι
όροι συνεργασίας τους.
Άρθρο 36
Κινητικότητα ερευνητών ηµεδαπής - αλλοδαπής
1. Ερευνητές που υπηρετούν σε AEI ή ερευνητικούς οργανισµούς της αλλοδαπής και είναι καταξιωµένοι στο αντικείµενό
τους µπορούν να απασχολούνται µε οποιασδήποτε νοµικής
φύσης σχέση σε ελληνικούς δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς. Κατά το χρόνο διάρκειας της σύµβασής τους, έχουν όλα
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ερευνητών του κέντρου,
πλην της συµµετοχής τους στα όργανα διοίκησης του κέντρου.
Για τη συµµετοχή στα όργανα διοίκησης είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση στο εξωτερικό.
2. Οι ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
ερευνητικό κέντρο και µπορούν να συµµετέχουν ή να είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά προγράµµατα που εκπονούνται στο ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής
για αξιολόγηση. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των ως
άνω ερευνητών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Επιπλέον µπορεί να προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισµό
εφάπαξ ερευνητική χορηγία από πόρους, που προέρχονται από
δηµόσια χρηµατοδότηση, για την ένταξη επιστηµόνων στον
ερευνητικό ιστό της χώρας ή και άλλα ειδικά οικονοµικά κίνητρα
και µέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού, να ρυθµίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας
των ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού, όπως ισχύει από τις
κείµενες διατάξεις, και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς σε χώρες
του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και
την Αυστραλία.
4. Ερευνητές των ελληνικών δηµοσίων ερευνητικών οργανισµών έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισµένο χρόνο σε
θέση ερευνητή ερευνητικού οργανισµού ή τµήµατος έρευνας και
ανάπτυξης επιχείρησης της αλλοδαπής χωρίς να παραιτηθούν
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από τη θέση τους στον ελληνικό δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό,
εφόσον έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών µετά από σχετική
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή αρµόδιου οργάνου διοίκησης του ελληνικού δηµοσίου ερευνητικού οργανισµού. Η άδεια
µπορεί να ανακληθεί κατά την διακριτική ευχέρεια του δηµόσιου
ερευνητικού οργανισµού µετά από προειδοποίηση έξι µηνών και
ο ερευνητής υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του. Σε περίπτωση µη επιστροφής λογίζεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή
του και έχει λυθεί η σχέση του µε τον δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό.
Άρθρο 37
Συνεργασία ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων
1. Είναι δυνατόν να συνάπτονται ερευνητικές συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων και
λοιπών φορέων ή να παρέχονται ερευνητικές υπηρεσίες από και
προς ερευνητικό οργανισµό, επιχείρηση ή ερευνητική υποδοµή.
2. Ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις
και λοιποί φορείς µπορούν να συµπράττουν, ως ανεξάρτητοι
εταίροι, για την κατάρτιση σχεδίων συνεργασίας και την υλοποίησή τους, προκαθορίζοντας στις περιπτώσεις άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες µπορούν να αποδοθούν στο
Κράτος, τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας,
ιδίως όσον αφορά τη συµµετοχή στις δαπάνες του, την κοινή
ανάληψη των κινδύνων και των αποτελεσµάτων, τη διάχυση των
αποτελεσµάτων, την πρόσβαση σε δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη χορήγησή τους.
3. Ερευνητικοί οργανισµοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις
και λοιποί φορείς µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µε τις
οποίες το µόνιµο ερευνητικό προσωπικό τους ή ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται µε συµβάσεις ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, διατίθεται σε άλλους ερευνητικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις ή λοιπούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών ΕΤΑΚ. Η
σύµβαση συνάπτεται µετά από αίτηση οποιουδήποτε των ενδιαφεροµένων µερών και απόφαση των οικείων οργάνων διοίκησής
τους µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση και τη σύµβαση. Αν η πρόταση
δεν υποβάλλεται από πρόσωπο που προέρχεται από το ερευνητικό προσωπικό απαιτείται η συναίνεσή του. Η ισχύς της σύµβασης επιτρέπεται να διαρκεί έως τρία συνεχόµενα έτη µε
δυνατότητα παράτασης έως τρία ακόµη έτη. Κατά το διάστηµα
αυτό το ως άνω προσωπικό αµείβεται από τους πόρους του οργανισµού στον οποίο µεταφέρεται και διατηρεί το ασφαλιστικό
του καθεστώς. Μετά από το πέρας της περιόδου αυτής, το διατεθειµένο προσωπικό επανέρχεται στην προηγούµενή του θέση.
Η ερευνητική προϋπηρεσία του στην επιχείρηση αναγνωρίζεται
για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.
4. Διακεκριµένοι επιστήµονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα µπορεί να συνεργάζονται µε ερευνητικά κέντρα για ορισµένο χρόνο («Συνεργαζόµενοι ερευνητές»)
προκειµένου να διεξάγουν βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα ή για
να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο µετά από απόφαση και
πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του ερευνητικού κέντρου
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ή κατόπιν αποδοχής αντίστοιχης προτάσεως επιχείρησης και τη σύναψη σχετικής συµφωνίας ορισµένου
χρόνου µεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του φορέα στον
οποίο απασχολούνται. Το ερευνητικό κέντρο, εφόσον δεν παρέχεται ήδη ασφάλιση ή µισθοδοσία από φορέα απασχόλησης
στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, φέρει το µισθολογικό και ασφαλιστικό βάρος του επιστήµονα για την περίοδο της συνεργασίας.
5. Προσωπικό δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών µπορεί να
αποσπάται ή µετατάσσεται, εάν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου
υπαλλήλου ή να µεταφέρεται κατόπιν αιτήσεώς του στη ΓΓΕΤ,
εάν συνδέεται µε το δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της σχετικά µε την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την
υλοποίησή της. Η απόσπαση ή η µεταφορά γίνεται µε πρόταση
του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού και απόφαση του ΓΓΕΤ.
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Άρθρο 38
Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Έρευνας και σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς
διακυβερνητικούς οργανισµούς
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να συνάπτονται µνηµόνια συνεργασίας, να θεσπίζονται
οικονοµικά κίνητρα ή άλλα µέτρα διευκόλυνσης για την προβολή
και προώθηση εφαρµοσµένου και ώριµου προς αξιοποίηση ερευνητικού έργου στην αλλοδαπή ή για την ενίσχυση της συµµετοχής Ελλήνων επιστηµόνων σε ερευνητικές και τεχνολογικές
δραστηριότητες, που εκτελούνται από διεθνείς οργανισµούς ή
και διεθνείς επιστηµονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες. Με ίδια
απόφαση µπορεί να προκηρυχθούν εθνικά προγράµµατα, που
έχουν σχέση µε διεθνείς οργανισµούς ή κοινοπραξίες. Με την
παραπάνω απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των πόρων που
διατίθενται για τα προγράµµατα ως ποσοστό του συνόλου των
εισφορών της Ελλάδας σε όλους τους διεθνείς επιστηµονικούς
οργανισµούς.
2. Η Ελλάδα µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες χώρες, σε ερευνητικά προγράµµατα ΕΤΑΚ.
3. Στον τακτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ εγγράφεται κατ`
έτος πίστωση για την καταβολή των εκάστοτε εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών), ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Διαστήµατος), ΕΜΒL (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας), στους οποίους συµµετέχει για την κάλυψη των αναγκαίων
δαπανών συµµετοχής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισµών αυτών, καθώς και των εκάστοτε αναγκαίων δαπανών
πρόσβασης των ερευνητικών φορέων της χώρας στις διεθνείς
επιστηµονικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί
να εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση στον τακτικό προϋπολογισµό
της ΓΓΕΤ για την συµµετοχή και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς, ή και διεθνείς επιστηµονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες
για την εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΣΕΤΑΚ, καθώς και για την
πρόσβαση στις µεγάλης κλίµακας πανευρωπαϊκές υποδοµές,
όπως είναι τα ERIC (Ευρωπαϊκές Συµπράξεις Ερευνητικών Υποδοµών) και οι άλλες, µεγάλης κλίµακας, ερευνητικές υποδοµές
που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη του ESFRI (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουµ για τις Ερευνητικές Υποδοµές).
4. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ µπορεί να χρηµατοδοτεί
κατ’ έτος δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, σταθµίζοντας
και τις οικονοµικές τους δραστηριότητες, µε ποσό ίσο προς τον
καταβαλλόµενο φόρο προστιθέµενης αξίας για προµήθειες τεχνικού εξοπλισµού, που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
ευρωπαϊκά προγράµµατα, το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους µετέχει η χώρα και δεν αφορούν οικονοµική δραστηριότητά τους. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ’
έτος ειδική σχετική πίστωση στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
5. Οµοίως η ΓΓΕΤ για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ µπορεί να χρηµατοδοτεί κατ’ έτος δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς για
την ενίσχυση της συµµετοχής τους σε µεγάλες διεθνείς εκθέσεις
ή συνέδρια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)
Άρθρο 39
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι:
α) Η συµπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού νοµικού, ρυθµιστικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διασφάλιση
της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και της προστασίας
του πληθυσµού, του περιβάλλοντος και των αγαθών της χώρας
από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβο-

λίες, που εκπέµπονται από πάσης φύσεως µηχανήµατα, πυρηνικές εγκαταστάσεις και ραδιενεργά υλικά (φυσικά και τεχνητά)
και από µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, που παράγονται τεχνητά.
β) Η αειφόρος διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων.
γ) Η θέσπιση κατάλληλων εθνικών ρυθµίσεων µε σκοπό την
επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση
αναλωθέντων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων για την
προστασία των εργαζοµένων και του πληθυσµού από κινδύνους
που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και εν γένει τη
φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων.
δ) Η παροχή της απαραίτητης ενηµέρωσης και η διασφάλιση
της συµµετοχής του κοινού όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και η παροχή εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε θέµατα ραδιενέργειας,
µεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων, που αφορούν τις πληροφορίες ασφαλείας και ζητήµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
ε) Ο ορισµός της ΕΕΑΕ και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργείου, ως υπεύθυνων για την εφαρµογή του νοµοθετικού
και ρυθµιστικού πλαισίου.
στ) Η σταδιακή εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις
Οδηγίες 2011/70/ ΕΥΡΑΤΟΜ, του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου
2011 (ΕΕ L 199), (ΕΕ L 296) και 2013/ 59/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2013, καθώς και η εξειδίκευση των διατάξεων του ν. 1636/ 1986 (A’ 106) και του ν. 4085/2012 (A’ 194)
για την εκπαίδευση και επιµόρφωση σε θέµατα ραδιενέργειας,
µεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων.
2. Στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 39 έως 46 του παρόντος
νόµου δεν υπάγονται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οπλισµός.
Άρθρο 40
Γενικοί ορισµοί
Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου
ισχύουν οι ορισµοί, οι οποίοι περιλαµβάνονται στις
εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις εθνικού και
ενωσιακού δικαίου και ιδίως στους Κανονισµούς Ακτινοπροστασίας (ΥΑ
1014 «ΦΟΡ» 94/6.3.2001/ B’ 216, το ν. 3990/ 2011, A’ 159), το
π.δ. 122/2013, το ν. 3990/2011, το ν. 4085/ 2012 και συµπληρωµατικά στις Οδηγίες 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ, όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ, 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ και
2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2013.
Άρθρο 41
Ρυθµιστική Αρχή
Αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την
εποπτεία του τοµέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας
αποτελούν ο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αρµόδιος Υπουργός και η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Άρθρο 42
Αρµοδιότητες Υπουργών
1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των κατά περίπτωση αρµόδιων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, Υπουργών σε σχέση µε τον τοµέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής
ασφάλειας ανήκουν:
α) Η χάραξη πολιτικής µε τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής
για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 39.
β) Η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία οδηγιών, αποφάσεων, συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας
(ΔΟΑΕ) και η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς το
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περιεχόµενο Κανονισµών.
γ) Η ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτοµίας και η αξιολόγηση και ιεράρχηση
της σκοπιµότητας προγραµµάτων επενδύσεων ερευνητικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα, η χρηµατοδότηση δράσεων ερευνητικού και καινοτοµικού χαρακτήρα που σχετίζονται µε τον τοµέα
και την ενηµέρωση, την εξοικείωση, την κατάρτιση και τη δηµιουργία νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture) και την εκπαίδευση και ο καθορισµός κριτηρίων, του µέγιστου ύψους
χρηµατοδοτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) Ο συντονισµός της χώρας µε τα άλλα κράτη – µέλη της ΕΥΡΑΤΟΜ και του ΔΟΑΕ, η διαµόρφωση και παρακολούθηση των
διεθνών σχέσεών της και η εκπροσώπησή της σε διεθνείς ενώσεις, διεθνείς οργανισµούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία µε την
ΕΕΑΕ, άλλες εθνικές αρχές ή συναρµόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.
στ) Ο καθορισµός µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ των
ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφάλειας που πρέπει να
πληρούνται, της διαδικασίας περιοδικών ελέγχων των περιορισµών και κάθε τεχνικού θέµατος σχετικού µε τον τοµέα αυτόν
και µεταξύ άλλων, η προώθηση της τυποποίησης σε συνεργασία
µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και άλλους συναφείς εθνικούς και διεθνείς φορείς.
ζ) Η εκπλήρωση µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από το άρθρο ΙΙ της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού
Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της ΕΕΑΕ,
ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέµατα ραδιενέργειας, µεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων, η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 4085/2012 (Α’194).
η) Η ενσωµάτωση ή η λήψη, υπόψη αντίστοιχα στο εθνικό δίκαιο των κειµένων διατάξεων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων, κανονισµών της ΕΕ και της ΕΥΡΑΤΟΜ µετά από σύµφωνη
γνώµη της ΕΕΑΕ, των κανόνων της πυρηνικής ασφάλειας και εν
γένει της ακτινοπροστασίας και της προστασίας των εργαζοµένων από ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, καθώς
και του λοιπού πληθυσµού της χώρας και των ασθενών, από τους
κινδύνους των ιοντιζουσών ακτινοβολιών κατά την άσκηση των
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα νόµο.
2. Με προεδρικά διατάγµατα τα οποία εκδίδονται µε εισήγηση
της ΕΕΑΕ µετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας καικλιµατικής Αλλαγής και Υγείας
ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας
2013/59/
ΕΥΡΑΤΟΜ και του συµβουλίου της 5ης Δεκεµβρίου 2013 και ολοκληρώνεται η ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ, η οποία έχει αρχίσει µε το π.δ. 122/2013 (Α’
177), καθώς και της Σύµβασης του 1979 για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού και της τροποποίησής της, το 2005 (ν.
1636/1986, Α’ 106 και
ν. 3990/2011, Α’159) για την
αποτελεσµατική φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, το
οποίο χρησιµοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς και των πυρηνικών εγκαταστάσεων οι οποίες χρησιµοποιούνται για ειρηνικούς
σκοπούς.
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ, καθορίζονται: α) Οι
διαδικασίες για την εφαρµογή του συστήµατος ακτινοπροστασίας εν γένει, β) τα σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων
που είναι λόγω του επαγγέλµατός τους εκτεθειµένοι ή εκείνων
που υποβάλλονται σε ιατρικές εκθέσεις, καθώς και του λοιπού
πληθυσµού της χώρας από τους κινδύνους των ιοντιζουσών ακτινοβολιών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρόντος
Κεφαλαίου, ειδικότερα δε όσον αφορά:
α) Τις διαδικασίες για την εφαρµογή της αρχής της βελτιστοποίησης της έκθεσης.
β) Τις διαδικασίες για την εφαρµογή της αρχής των ορίων δόσεων για τους εργαζοµένους και τον πληθυσµό.
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γ) Τις διαδικασίες για την εφαρµογή της αρχής της αιτιολόγησης της έκθεσης και τον κανονιστικό έλεγχο των πρακτικών που
εφαρµόζονται.
δ) Τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα ακτινοπροστασίας και της αναγνώρισης προσόντων όσων εµπλέκονται µε ακτινοπροστασία.
ε) Την ενηµέρωση του κοινού και των εργαζοµένων µε ακτινοβολίες για τους κινδύνους από αυτές και για τα απαραίτητα
µέτρα ασφαλείας.
στ) Τον κανονιστικό έλεγχο στο χώρο της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.
ζ) Ειδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζοµένων µε ακτινοβολίες πριν ή αµέσως µετά από τη λήξη της απασχόλησής τους,
καθώς και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.
η) Τον κανονιστικό έλεγχο των κλειστών και ανοικτών ραδιενεργών πηγών, ραδιενεργών αποβλήτων και των εκθέτων πηγών.
θ) Την αντιµετώπιση καταστάσεων έκθεσης έκτακτης ανάγκης
ή καταστάσεων υπάρχουσας έκθεσης.
ι) Τις διαδικασίες της εξαίρεσης πρακτικών, µηχανηµάτων παραγωγής ακτινοβολιών και ραδιενεργών ουσιών, καθώς και της
αποδέσµευσης υλικών από τον κανονιστικό έλεγχο.
Άρθρο 43
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 28 του ν. 1733/1987 (Α’171), υπάγεται στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και εποπτεύεται από
αυτόν. Σκοποί της ΕΕΑΕ είναι:
α) Η προστασία του γενικού πληθυσµού, των ασθενών, των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόµενες µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
β) Ο έλεγχος και η εποπτεία των εφαρµογών της πυρηνικής
τεχνολογίας, των πυρηνικών επιστηµών και των ακτινοβολιών
(ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών) στη βιοµηχανία, στη γεωργία,
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην υγεία, στις βιολογικές και
άλλες επιστήµες.
γ) Η ασφαλής και ειρηνική χρήση των εφαρµογών της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας.
δ) Η ασφαλής διαχείριση αναλωθέντων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων.
ε) Η οργάνωση και λειτουργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4085/2012 (Α’194), ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου για θέµατα ραδιενέργειας, µεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γενικής
Διάσκεψης του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων από το διοικητικό συµβούλιο του
ΔΟΑΕ έργων για την εκπαίδευση και επιµόρφωση σε θέµατα ραδιενέργειας, µεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων.
στ) Η υποστήριξη των αρµόδιων Υπουργών στην άσκηση των
ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων τους στον τοµέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.
2. Η ΕΕΑΕ είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου και απολαµβάνει πλήρους διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων που της
ανατίθενται. Η ΕΕΑΕ έχει ικανότητα δικαίου και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις
ή παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που την αφορούν. Εκπροσωπείται στις σχέσεις της µε άλλες Αρχές και τρίτους, καθώς και
ενώπιον των δικαστηρίων, από τον πρόεδρό της και, όταν αυτός
κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσία και του τελευταίου, η ΕΕΑΕ ορίζει µε απόφασή της το µέλος που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριµένη
πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Η ΕΕΑΕ
κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως ρυθµιστική αρχή ενεργεί ανεξάρτητα και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες διατάξεις. Η
ΕΕΑΕ υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση πεπραγµένων στον Πρόεδρο
της Βουλής και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
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καθώς και σε κάθε αρµόδιο Υπουργό, εκθέσεις για την κατάσταση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων της κατόπιν αιτήµατός
τους.
3. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε εισήγηση της
ΕΕΑΕ µετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η στελέχωση
της ΕΑΕΕ, η προσαρµογή του οργανισµού της στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση για την
εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου, ιδίως η σύσταση και διαβάθµιση των οργανικών θέσεων, η εσωτερική διάρθρωση της
ΕΕΑΕ, οι επιµέρους υπηρεσιακές µονάδες αυτής και οι αρµοδιότητές αυτών, τα προσόντα και ο τρόπος εξέλιξης του προσωπικού της, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊστάµενων
του προσωπικού, οι όροι εργασίας του προσωπικού της. Μέχρι
την προσαρµογή του οργανισµού της στις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 404/1993 (Α’ 173).
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται η λειτουργία της, ως
περιφερειακού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού κέντρου και ενδεικτικά η οργάνωση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών δραστηριοτήτων της και της συµµετοχής σε αυτές σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4085/2012 σε θέµατα ραδιενέργειας, µεταφοράς
και ασφάλειας καταλοίπων. Επίσης, η παροχή των εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και εξοπλισµού που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της ΕΕΑΕ, ως περιφερειακού ευρωπαϊκού
εκπαιδευτικού κέντρου, η διάθεση των υπηρεσιών: α) διευθυντή
κύκλου σπουδών, β) του αναγκαίου διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού για την οµαλή διεξαγωγή των σειρών µαθηµάτων
του ΔΟΑΕ στο περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, γ) στελέχους
οικονοµικών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των πληρωµών εκ µέρους του ΔΟΑΕ, ως προς τους συµµετέχοντες, δ)
των οµιλητών και εκπαιδευτών από την Ελλάδα, κατά περίπτωση,
καθώς και οι ρυθµίσεις για τις τακτικές επισκέψεις και τις τοπικές
µετακινήσεις, κατά περίπτωση και οι ρυθµίσεις για κατάλληλα
καταλύµατα για όλα τα άτοµα που συµµετέχουν στις σειρές µαθηµάτων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται ζητήµατα
για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου και την ασφάλεια των υπαλλήλων της ΔΟΑΕ, τα λοιπά µέρη του περιφερειακού
εκπαιδευτικού κέντρου, όπως αυτές εγκρίνονται.
4. Η ΕΕΑΕ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε τις οποίες ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και λεπτοµέρεια σε σχέση µε τις κατά νόµο αρµοδιότητές
της.
β) Εκδίδει αποφάσεις, εγκυκλίους και τεχνικές οδηγίες και συντάσσει κανονισµούς λειτουργίας, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που εκπέµπουν ιοντίζουσες και µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Τηρεί την εθνική βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση του
τοµέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι τήρησης της Βάσης,
η συµβατότητά της µε τη νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων, τα µέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι
διαδικασίες προσβασιµότητας του αρχείου.
δ) Εισηγείται στον αρµόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την έκδοση υπουργικών αποφάσεων,
προεδρικών διαταγµάτων για την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της νοµοθεσίας
στους τοµείς της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής τεχνολογίας, της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας. Για τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων, οι
εντεταλµένοι υπάλληλοι της ΕΕΑΕ έχουν την αρµοδιότητα, ιδίως:
ε)
αα) Να ζητούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις, καθώς και από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, κάθε πληροφορία τεχνικού,
χρηµατοοικονοµικού ή νοµικού περιεχοµένου, που απαιτείται για
να διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τις κανονιστικές της αποφάσεις και τους όρους της
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αδείας τους.
ββ) Να ενεργούν έρευνες στα γραφεία, τις κατοικίες και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων
συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων όσον αφορά
τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού
των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν
εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα
που συνδέονται µε την επιχείρηση και το αντικείµενο του ελέγχου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµατος.
γγ) Να ελέγχουν, σφραγίζουν, κατάσχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία και λοιπά έγγραφα και µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αποθήκευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας στους τοµείς της αρµοδιότητας
της ΕΕΑΕ, των φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν δραστηριότητες που εµπίπτουν στους τοµείς της αρµοδιότητας της
ΕΕΑΕ, να σφραγίζουν στο αναγκαίο µέτρο οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο, κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος
να ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των
τελευταίων, οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, να λαµβάνουν ένορκες
ή ανωµοτί καταθέσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
δδ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα
κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους (servers) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών που ελέγχονται.
εε) Να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανωµοτί
καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης
επιχειρήσεων, εξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
στ) Πραγµατοποιεί ελέγχους και µετρήσεις στο περιβάλλον
όλων των ειδών διατάξεων και εγκαταστάσεων εκποµπής στατικών και χαµηλών συχνοτήτων ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων
προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωση µε τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσµού και ορίζει τα αναγκαία,
κατά περίπτωση, µέτρα προφύλαξης του κοινού. Ελέγχει τις µελέτες ραδιοεκποµπών και τις περιβαλλοντικές µελέτες ή εκθέσεις για τις εγκαταστάσεις κεραιών στην ξηρά και παρέχει
γνωµατεύσεις συµµόρφωσης µε τα όρια ασφαλούς έκθεσης του
κοινού, καθώς και τη σύµφωνη γνώµη της προς τους αρµόδιους
φορείς για την αδειοδότηση των σταθµών κεραιών αντίστοιχα,
ορίζοντας τα αναγκαία, κατά περίπτωση, µέτρα προφύλαξης του
κοινού. Πραγµατοποιεί ελέγχους και µετρήσεις στο περιβάλλον
όλων των ειδών διατάξεων και εγκαταστάσεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στο φάσµα των ραδιοσυχνοτήτων και
δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο περιβάλλον
σταθµών κεραιών στην ιστοσελίδα της, προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωση µε τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού
πληθυσµού, καθώς επίσης και ορίζει τα αναγκαία, κατά περίπτωση, µέτρα προφύλαξης του κοινού. Δηµοσιεύει υποδείγµατα
µελετών για διάφορες κατηγορίες κεραιών. Προσδιορίζει τη µεθοδολογία µετρήσεων, καθορίζει τις λεπτοµέρειες που αφορούν
την εξουσιοδότηση των συνεργείων άλλων φορέων που διενεργούν µετρήσεις και συντονίζει τη διαδικασία διεξαγωγής µετρήσεων.
ζ) Μεριµνά για την επαρκή ενηµέρωση του κοινού και των εργαζοµένων για τα θέµατα αρµοδιότητάς της, τηρώντας την αρχή
της διαφάνειας και λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές. Η ενηµέρωση γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, εφόσον δεν θέτει
σε κίνδυνο άλλα συµφέροντα, τα οποία αναγνωρίζονται στην
εθνική νοµοθεσία ή στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως,
µεταξύ άλλων, τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
η) Καθορίζει, µε απόφασή της, τη διαδικασία συλλογής, φύλα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ’ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας,
που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
θ) Καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού συµβάντος ή απειλής µε πυρηνικό ή ραδιολογικό παράγοντα, τα οποία εγκρίνονται µε αποφάσεις των
εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών. Είναι υπεύθυνη για την
εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (υ.α. 1299/2003, Β’423) κατά το λόγο των αρµοδιοτήτων της. Συµµετέχει και κατά το µέτρο που είναι αρµόδια στις
οµάδες που προβλέπονται στα σχέδια αντιµετώπισης και διαχείρισης κρίσεων περιστατικών ΧΒΡΠ (χηµικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά περιστατικά).
ι) Ασκεί κάθε αρµοδιότητα σχετική µε τη χορήγηση διοικητικών
αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα πυρηνικής
τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής
ασφάλειας και, ενδεικτικά, εκδίδει Κανονισµό Αδειών, στο πλαίσιο της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας, µε τον οποίο εξειδικεύονται οι κείµενες διατάξεις και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την
έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση, ανανέωση αδειών, πληρωµής
τελών, επιβολή κυρώσεων, έκδοση αδειών δηµιουργίας εργαστηρίων βιοµηχανικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εφαρµογών
ιοντιζουσών ακτινοβολιών, έγκριση µελετών ακτινοπροστασίας,
έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας, αδειών λειτουργίας των
εργαστηρίων ιατρικών εφαρµογών των ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και αδειών λειτουργίας των εργαστηρίων
βιοµηχανικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εφαρµογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
ια) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας, το Διεθνή Οργανισµό Ατοµικής
Ενέργειας, στην European Nuclear Safety Regulators Group
(ENSREG) και στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές των άλλων κρατών
- µελών τα σχέδια µέτρων, για τα οποία είναι αρµόδια και τα
οποία πρέπει να κοινοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και την ενωσιακή νοµοθεσία που αφορά τον
τοµέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στα σχέδια µέτρων των εθνικών ρυθµιστικών αρχών
άλλων κρατών – µελών που κοινοποιούνται.
ιβ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην ENSREG, συµµετέχοντας
ενεργά στις εργασίες της, για την προώθηση και την εκπλήρωση
των στόχων της, καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς για
θέµατα της αρµοδιότητάς της, µετά από έγκριση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, όταν η εκπροσώπηση της χώρας
δεν προβλέπεται από υφιστάµενες διεθνείς συµβατικές διατάξεις. Συνεργάζεται µε την ENSREG και µε τις αντίστοιχες εθνικές
ρυθµιστικές αρχές των υπόλοιπων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή τρίτων κρατών για κάθε
κοινό θέµα, όπως ιδίως δολιοφθοράς πυρηνικού υλικού ή πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης, σε θέµατα αρµοδιότητάς
της και µε κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς της και
παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στα Υπουργεία που ασκούν
ρυθµιστική αρµοδιότητα στον τοµέα πυρηνικής τεχνολογίας,
ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας
για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και
οργανισµούς της ευρωπαϊκής ένωσης. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε κάθε δηµόσια αρχή, ιδιαίτερα µε τα
Υπουργεία που ασκούν ρυθµιστική αρµοδιότητα στον τοµέα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την
Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, τη Γενική Γραµµατεία Προστασίας του Καταναλωτή, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και το Σώµα
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος για ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση µε τις πληροφορίες, που ανταλλάσσονται, η
αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εµπιστευτικότητας
µε την Αρχή, η οποία τις διαβιβάζει.
ιγ) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξώδικη επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 39 έως 46 του παρόντος νόµου µεταξύ των φορέων οι
οποίοι ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα εµπίπτει στο άρθρο
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39 του παρόντος ή µεταξύ αυτών, τρίτων µερών και Αρχών.
ιδ) Συγκροτεί µε απόφασή της κλιµάκια επιφυλακών, συνεργεία ελέγχου, µόνιµες και έκτακτες επιτροπές, καθώς και οµάδες
εργασίας για την εξέταση και έρευνα για θέµατα που είναι αρµόδια, καθώς και για θέµατα που σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία και άσκηση των αρµοδιοτήτων της, ορίζοντας τη
σύνθεση και τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις έξοδα
µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσής τους
για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις τους. Στις επιτροπές και
στις οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα
που δεν είναι µέλη ή στελέχη της ΕΕΑΕ. Το έργο των επιτροπών
ή οµάδων εργασίας κατευθύνεται από µέλη ή στελέχη της ΕΕΑΕ.
Οι εισηγήσεις και οι γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και οµάδων
εργασίας υποβάλλονται στα αρµόδια όργανα της ΕΕΑΕ, τα οποία
αποφασίζουν για τη δηµόσια ανακοίνωση των συµπερασµάτων.
Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόµου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση
για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρµοδιότητα µε τον παρόντα
νόµο ή για την εξέταση ζητηµάτων που έχουν πολύπλοκο τεχνικό
χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτόν καλεί σε ακρόαση είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις για
τα θέµατα αυτά. Η διαδικασία διεξαγωγής των ακροάσεων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε Κανονισµό Ακροάσεων που εκδίδει η ΕΕΑΕ, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της.
ιε) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιµα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα µε τη διαδικασία η οποία
περιγράφεται στον Κανονισµό Ακροάσεων και παραπέµπει τους
παραβάτες στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.
ιστ) Εκδίδει κανονισµούς διασφάλισης της υπεύθυνης και
ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίµων και ραδιενεργών
αποβλήτων, τον κανονισµό ή οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας
της και άσκησης των ρυθµιστικών και ελεγκτικών εξουσιών της,
καθώς και δεοντολογίας των φορέων, οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα εµπίπτει στο άρθρο 39 του παρόντος και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρµόδιους Υπουργούς που
ασκούν ρυθµιστική αρµοδιότητα την ανάληψη πρωτοβουλιών
λήψης ή τροποποίησης των αναγκαίων θεσµικών µέτρων. Οι κανονισµοί εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ιζ) Γνωµοδοτεί στα αρµόδια όργανα για την παροχή, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας εισαγωγής, εγκατάστασης και
λειτουργίας στη χώρα πυρηνικών αντιδραστήρων και γενικά πυρηνικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου και προορισµού και παρέχει, τροποποιεί ή ανακαλεί, αιτιολογηµένα, άδειες εισαγωγής,
παραγωγής, κατοχής, διάθεσης χρήσης, µεταφοράς και απόθεσης ή απόρριψης κάθε φύσης ραδιενεργών ουσιών, καθώς και
κάθε φύσης ραδιενεργών πηγών, περιλαµβανοµένων και των
σχασίµων υλικών.
ιη) Προβαίνει στη βαθµονόµηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, στην ατοµική δοσιµέτρηση, όσων εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και τηρεί το εθνικό Αρχείο των Δόσεων των
εργαζοµένων. Η δοσιµέτρηση πραγµατοποιείται από την ΕΕΑΕ
ή από κατάλληλα εργαστήρια άλλων φορέων εξουσιοδοτηµένων
από την
ΕΕΑΕ. Προγραµµατίζει, συντονίζει και αξιολογεί
τις µετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα και τηρεί
το επίσηµο αρχείο µετρήσεων. Λειτουργεί εργαστήρια, διεξάγει
µετρήσεις και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και εισηγείται
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και σε κάθε άλλον
αρµόδιο Υπουργό, που απευθύνεται στην ΕΕΑΕ, σχέδιο ή σχέδια
αντιµετώπισης κινδύνων και αναγκών που προκαλούνται από αυξηµένη ραδιορύπανση.
ιθ) Διενεργεί δηµόσιες διαβουλεύσεις για θέµατα της αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4048/2011.
κ) Ασκεί, ως ρυθµιστική αρχή, τις αρµοδιότητες που καθορίζονται στις θεµελιώδεις αρχές της συµφωνίας για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού.
κα) Εποπτεύει και ελέγχει φορείς, οι οποίοι αναµειγνύονται
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στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής τεχνολογίας, της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν,
µε απόφασή της συγκροτεί κλιµάκια επιφυλακών και συνεργεία
ελέγχου, η αποζηµίωση των οποίων καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 266), εγκαθιστά σταθερούς σταθµούς εποπτείας, µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η
πλέον αποτελεσµατική εποπτεία. Για την αποτελεσµατικότερη
εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων της ΕΕΑΕ, τα υπηρεσιακά
της οχήµατα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν ειδικές
σηµάνσεις, διακριτικά και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας κρατικών οχηµάτων.
κβ) Συνεργάζεται µε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε κοινά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα στους τοµείς αρµοδιότητάς της και µεριµνά
για τη µετεκπαίδευση επιστηµόνων και τεχνικών στην ηµεδαπή ή
αλλοδαπή σε θέµατα που αφορούν τους σκοπούς της και τις αρµοδιότητές της. Παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση
στην ακτινοπροστασία σε επιστήµονες και τεχνικούς και στο προσωπικό των ειδικών οµάδων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και
κατάρτισης των εργαζοµένων στο αντικείµενο της ακτινοπροστασίας και αναγνωρίζει τα σχετικά µε αυτήν προγράµµατα σπουδών.
Άρθρο 44
Διοίκηση ΕΕΑΕ
1. Η ΕΕΑΕ διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο. Το
διοικητικό συµβούλιο της ΕΕΑΕ διορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τριετή θητεία και
αποτελείται από επτά (7) επιστήµονες που διακρίνονται για την
υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία τους σε θέµατα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας, φυσικών και πυρηνικών
επιστηµών ή του σχετικού δικαίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του εκάστοτε εποπτεύοντος, ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες και η λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ, η
αντικατάσταση και συµπλήρωση των µελών του και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη λειτουργία του. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών ορίζεται η αποζηµίωση του προέδρου,
αντιπροέδρου και των υπολοίπων µελών του διοικητικού συµβουλίου.
2. Η δικαστική υπεράσπιση και η νοµική υποστήριξη των µελών
του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ και του προσωπικού που
υπηρετεί σε αυτήν µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται
αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύµφωνα
µε το νόµο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΕΑΕ. Με
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
ΕΕΑΕ ορίζεται το
ανώτατο ύψος της σχετικής δαπάνης, η οποία µπορεί να καλύπτεται µόνον από ίδιους πόρους της ΕΕΑΕ. Το µέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωµένος να
επιστρέψει στην ΕΕΑΕ το σύνολο της δαπάνης που η ΕΕΑΕ έχει
καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Σε περίπτωση άρνησης, το σχετικό ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της ΕΕΑΕ, η θητεία των οποίων έληξε, καθώς και για
το προσωπικό της, το οποίο αποχωρεί από την ΕΕΑΕ.
3. Δεν µπορεί να διοριστεί ή εκπίπτει αντίστοιχα µετά από το
διορισµό του µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ,
όποιος:
α) έχει καταδικασθεί µε δικαστική απόφαση σε οποιονδήποτε
βαθµό για αδίκηµα, που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
υπαλληλικού κώδικα ή
β) έχει ή αποκτά ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενείς του µέχρι και
του τετάρτου βαθµού οποιαδήποτε δραστηριότητα ασυµβίβαστη

µε την ιδιότητα και τα καθήκοντά του.
4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ:
α) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση
τήρησης των αρχών της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
β) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και για τέσσερα
(4) χρόνια µετά από την αποχώρησή τους από αυτή, µε οποιονδήποτε τρόπο, έχουν υποχρέωση εχεµύθειας, ως προς όλες τις
πληροφορίες που υπέπεσαν στην αντίληψή τους.
γ) Υποβάλλουν την προβλεπόµενη από το ν. 3213/ 2003 (Α’
309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
δ) Απαγορεύεται να προσπορίζονται οποιοδήποτε όφελος από
υπηρεσίες πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη
δραστηριότητά τους. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται και στο
πάσης φύσεως προσωπικό της ΕΕΑΕ.
5. Η έκπτωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ
συνεπεία καταδικαστικής απόφασης, καθώς και η αποδοχή της
παραίτησής τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Στη διαπίστωση των υπόλοιπων κωλυµάτων
και ασυµβιβάστων του παρόντος άρθρου προβαίνει η ΕΕΑΕ
χωρίς τη συµµετοχή του µέλους στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το ασυµβίβαστο. Η ΕΕΑΕ αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω µέλους. Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ. Την απόφαση της ΕΕΑΕ µπορεί να προσβάλει
ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου το µέλος του διοικητικού
συµβουλίου της ΕΕΑΕ για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση και ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, αν παραβούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και την κείµενη νοµοθεσία. Την
πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου κινεί
ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον πρόεδρο, τους
αντιπροέδρους και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της. Το
πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
την παύση ή µη του µέλους. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις
καθηγητές ΑΕΙ µε γνωστικό αντικείµενο την πυρηνική ενέργεια,
πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία ή το δίκαιο, η δε θητεία
τους είναι τριετής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος
των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου
εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ο πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Το συµβούλιο συγκροτείται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Τα προβλεπόµενα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης
και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών του για τη συµµετοχή
στις συνεδριάσεις υπολογίζονται κατά τις κείµενες διατάξεις και
βαρύνουν την ΕΕΑΕ.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΑΕ συνέρχεται στην έδρα
της ή εκτός αυτής, αν αυτό έχει οριστεί προηγουµένως, τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο (2) µήνες. Μπορεί να συνεδριάζει και
εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα
τουλάχιστον µέλη της. Η ΕΕΑΕ συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο πρόεδρος ή αν αυτός απουσιάζει, ο
αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η γνώµη του προεδρεύοντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
ανακαλείται ο διορισµός µέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το
υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο µέλος.
9. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ ανατίθενται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο ή στα άλλα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της ΕΕΑΕ ή σε υπάλληλό της συγκεκριµένα καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης. Μπορεί να µεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο ή σε µέλη του
προσωπικού της και η αρµοδιότητα έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων.
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10. Ο πρόεδρος καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
χρέη δε εισηγητή ασκεί ο πρόεδρος ή άλλο µέλος, που το ορίζει
αυτός. Οι αποφάσεις της ΕΕΑΕ πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε (5)
ηµερών από την καταχώριση αυτή οι αποφάσεις της ΕΕΑΕ ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο της, εκτός αν αφορούν στην
εθνική άµυνα ή στην ασφάλεια της χώρας. Η ΕΕΑΕ δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά µε
τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηµατικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία
κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της ΕΕΑΕ δεν θίγει το δικαίωµά της να προβαίνει σε α-ποκάλυψη πληροφοριών που είναι
αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή, η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της
αναλογικότητας και να γίνεται µε συνεκτίµηση των νόµιµων συµφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου τους. Η ΕΕΑΕ µπορεί να δηµοσιεύει
πληροφορίες που δεν έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούµενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των
υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την ΕΕΑΕ είναι προσιτά
στους άµεσα ενδιαφεροµένους, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν
αντίγραφα αυτών, υπό τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου.
11. Η ΕΕΑΕ µπορεί να χρηµατοδοτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24 του παρόντος νόµου.
12. Οι λογαριασµοί και οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΕΑΕ
υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα στοιχεία
αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στο δικτυακό
τόπο της ΕΕΑΕ και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί
µε την ετήσια έκθεση και τον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους. Η ΕΕΑΕ υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εξαµηνιαίες απολογιστικές καταστάσεις.
13. Τα υπηρεσιακά συµβούλια της ΕΕΑΕ συγκροτούνται, συνέρχονται, ασκούν τις αρµοδιότητές τους και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 157 έως 163 του ν. 3528/2007.
Άρθρο 45
Πόροι
1. Με αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της
ΕΕΑΕ
επιβάλλονται, κατά περίπτωση, ανταποδοτικά τέλη που περιέρχονται στον ειδικό λογαριασµό της ΕΕΑΕ για τη χρέωση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή ιδίως ελέγχου, εποπτείας,
µέτρησης, γνωµάτευσης, αδειοδότησης, πιστοποίησης προς τρίτους ή στο πλαίσιο χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης και εξουσιοδοτήσεων. Τα τέλη αυτά επιβάλλονται κατά τρόπο
αντικειµενικό, διαφανή και αναλογικό, προς τον επιδιωκόµενο
σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες. Για τον προσδιορισµό του ύψους
των τελών µπορεί η ΕΕΑΕ να εφαρµόσει είτε µία κλείδα προσδιορισµού είτε ένα σύστηµα κατ’ αποκοπή επιβάρυνσης. Οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε η καθεµία µόνη
της είτε σε συνδυασµό. Η ΕΕΑΕ δηµοσιεύει και στην ιστοσελίδα
της πίνακα των τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η
ΕΕΑΕ µπορεί να βεβαιώνει και να εισπράττει ληξιπρόθεσµες
οφειλές που αφορούν στα τέλη του παρόντος άρθρου κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Στην ΕΕΑΕ περιέρχεται και αποδίδεται και κάθε άλλο ποσό, το
οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ως χρηµατική ποινή ή πρόστιµο ή προϊόν κατάσχεσης σε σχέση µε την
άσκηση των δραστηριοτήτων που ρυθµίζονται από το παρόν Κεφάλαιο (Ε).
2. Για τον καθορισµό των τελών των ειδικών αδειών, στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται πόροι σε ανεπάρκεια µπορεί να
επιβληθούν πρόσθετα τέλη που αντανακλούν την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Τα πρόσθετα αυτά τέλη δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, ενώ πρέπει να λαµβάνεται ιδίως
υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόµων
υπηρεσιών και την ενίσχυση του ανταγωνισµού.
Το ποσοστό και το ύψος τους και οι αναγκαίες προς το σκοπό
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αυτόν λεπτοµέρειες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, εισπράττονται
στο όνοµα και για λογαριασµό της ΕΕΑΕ και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό που τηρείται σε υποκατάστηµα τραπεζικού
ιδρύµατος που λειτουργεί στην έδρα της ΕΕΑΕ.
3. Τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο τέλη και τα πρόστιµα
του άρθρου 46, καθώς και τα τέλη υπέρ ΕΕΑΕ που προβλέπονται
από άλλες κείµενες διατάξεις, χρηµατοδοτούν τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση επαρκών χρηµατοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την
εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ, προς επίτευξη των σκοπών και των αρµοδιοτήτων της και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Το αποθεµατικό της ΕΕΑΕ διατίθεται µε αποφάσεις
της ΕΕΑΕ για τις ανάγκες της, καθώς επίσης, και για την πλήρη
κάλυψη των αναγκών της, ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου, σύµφωνα µε τη µακροπρόθεσµη συµφωνία
µε τον ΔΟΑΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 4085/2012.
Άρθρο 46
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των πληροφοριών που κατά περίπτωση ζητούνται ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, µε την
επιφύλαξη των ποινικών ευθυνών, η ΕΕΑΕ: α) επιβάλλει πρόστιµο
έως 50.000 ευρώ στους παραβάτες ή/και στους νοµίµους εκπροσώπους των ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων που υπόκεινται
στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για κάθε παράβαση, β)
αναφέρεται αρµοδίως, προκειµένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη
κατά παραβατών, υπαλλήλων ή εκπροσώπων φορέων του δηµόσιου τοµέα.
2. Οι χορηγούµενες άδειες βάσει των διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου, καθώς και οι χορηγηθείσες µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
ΕΕΑΕ στις περιπτώσεις που εκδόθηκαν βάσει ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή διαπιστώνεται, κατά την παράγραφο 3, παράβαση των γενικών ή ειδικών κανόνων της ακτινοπροστασίας.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 έως
16 του παρόντος άρθρου µε απόφαση της ΕΕΑΕ επιβάλλεται για
κάθε παράβαση των διατάξεων των κανονισµών ακτινοπροστασίας και της κείµενης νοµοθεσίας για την πυρηνική ασφάλεια και
τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου, µετά από
προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) σύσταση ή
β) πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τετρακόσιες
χιλιάδες (400.000) ευρώ, ανάλογα µε τη συχνότητα ή/και τη βαρύτητα της παράβασης. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων
Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό της ΕΕΑΕ. Το ύψος του προστίµου κατά το παρόν άρθρο
δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων για την ίδια παράβαση που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο του προστίµου.
γ) Εισηγείται ή, κατά περίπτωση, προβαίνει, στην αναστολή
λειτουργίας κάθε εγκατάστασης ιοντιζουσών ή µη ιοντιζουσών
ακτινοβολιών ή την τροποποίηση ή την ανάκληση της άδειάς της,
οποτεδήποτε διαπιστώσει τη µη τήρηση των εφαρµοστέων κανονισµών ή/και τη σοβαρή παραβίαση των όρων της άδειας που
χορηγείται κατά τις κείµενες διατάξεις.
δ) Σε περιπτώσεις συστηµατικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νοµοθετικού πλαισίου και των λοιπών όρων υπό τους
οποίους χορηγούνται οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν
άδειες η ΕΕΑΕ, ή αν η άδεια χορηγείται µε υπουργική απόφαση
ο, κατά τις κείµενες διατάξεις, αρµόδιος για την έκδοση της
αδείας Υπουργός, µετά από εισήγηση της ΕΕΑΕ, µπορεί να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά τις άδειες.
4. Απαγορεύεται:
α) η παραλαβή, η κατοχή, η χρήση, η µεταφορά, η παραγωγή,
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η αποθήκευση, η τροποποίηση, η διατήρηση, η διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως εκποίηση, δωρεά, δανεισµός, ενεχύραση), η διασπορά πυρηνικού υλικού, χωρίς νόµιµη εξουσία,
β) η παροχή βοήθειας, η ενθάρρυνση και η παρακίνηση µε
κάθε τρόπο δραστηριοτήτων που απαγορεύονται από τη Σύµβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, η οποία
κυρώθηκε µε το ν. 1636/1986 (Α’ 106) και τροποποιήθηκε µε το
ν. 3990/2011 (Α’ 159).
5. Όποιος εκ προθέσεως τελεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εγκλήµατα ή υπό συνθήκες που είναι δυνατόν να βλάψουν σοβαρά µία χώρα ή έναν διεθνή οργανισµό ή µε σκοπό να
εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή να εξαναγκάσει παρανόµως
δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει οποιαδήποτε
πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµατικές, πολιτικές, οικονοµικές
δοµές µίας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού:
α) χωρίς άδεια ή νόµιµη εξουσιοδότηση ή εντολή, παραλαµβάνει, κατέχει, χρησιµοποιεί, µεταφέρει, τροποποιεί, διαθέτει ή
διασπείρει πυρηνικό ή ραδιενεργό υλικό και η πράξη προκαλεί ή
είναι πιθανόν να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή σηµαντική καταστροφή σε περιουσιακά
στοιχεία ή στο περιβάλλον,
β) ενεργεί πράξη η οποία στρέφεται κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων ή παρεµποδίζει τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων ή γνωρίζει ότι ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυµατισµό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σηµαντικές ζηµίες σε
περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον, από την έκθεση σε ακτινοβολία ή την απελευθέρωση ραδιενεργών ουσιών, εκτός αν η
πράξη αυτή διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
γ) κλοπής, ληστείας ή υπεξαίρεσης πυρηνικού υλικού,
δ) εκβίασης για την ικανοποίηση αξίωσης για παροχή πυρηνικού υλικού,
ε) ενεργεί πράξη, η οποία συνιστά µεταφορά, αποστολή ή διακίνηση πυρηνικού υλικού, προς ή από ένα Κράτος, χωρίς νόµιµη,
άδεια ή εξουσιοδότηση ή εντολή τιµωρείται:
1) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών για ένα από τα εγκλήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων α’, β’και ε’.
2) Με ισόβια κάθειρξη αν η προβλεπόµενη ποινή για ένα από
τα εγκλήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων γ’ και δ’ είναι ισόβια
κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση
αυτή η πράξη παραγράφεται µετά από τριάντα (30) χρόνια.
Αν επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 105 µέχρι 110 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον ο καταδικασθείς έχει εκτίσει ποινή είκοσι πέντε (25) ετών.
3) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η προβλεπόµενη ποινή για ένα από τα εγκλήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων
γ’ και δ’είναι πρόσκαιρη ποινή καθείρξεως.
4) Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών αν η προβλεπόµενη ποινή για ένα από τα εγκλήµατα των περιπτώσεων γ’ και δ’
της παρούσας παραγράφου είναι ποινή φυλάκισης.
Αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο περισσότερων ανθρώπων εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα.
6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 134 έως 137
του Ποινικού Κώδικα.
7. Όποιος απειλεί σοβαρά µε την τέλεση των, κατά την παράγραφο 5, εγκληµάτων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο
(2) ετών.
8. Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται, ως µέλος σε δοµηµένη και µε διαρκή δράση
οµάδα η οποία αποτελείται από τρία ή περισσότερα πρόσωπα τα
οποία δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση των εγκληµάτων της παραγράφου 5 (τροµοκρατική οργάνωση). Με ποινή
µειωµένη (άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα) τιµωρείται η πράξη
του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση
έχει συσταθεί για την τέλεση των πληµµεληµάτων της παραγράφου 5. Η παραλαβή, κατοχή, χρήση, µεταφορά, παραγωγή, η
αποθήκευση, η τροποποίηση, η διατήρηση, η διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως εκποίηση, δωρεά, δανεισµός, ενεχύραση), η διασπορά πυρηνικού υλικού προς εξυπηρέτηση των
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σκοπών της τροµοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική
περίσταση. Η µη τέλεση από την τροµοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα εγκλήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων α’ έως
ε’ της παραγράφου 5 συνιστά ελαφρυντική περίσταση.
9. Όποιος διευθύνει την κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου τροµοκρατική οργάνωση τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με την ποινή του
προηγούµενου εδαφίου µειωµένη (άρθρο 83) τιµωρείται όποιος
διευθύνει την κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου τροµοκρατική οργάνωση.
10. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά
ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηµατοοικονοµικά µέσα,
ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τροµοκρατική οργάνωση ή σε µεµονωµένο τροµοκράτη ή για τη συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τροµοκράτης
ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω,
ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήµατος από τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 5, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
δέκα (10) ετών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, εν γνώσει της µελλοντικής αξιοποίησής τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από
τροµοκρατική οργάνωση ή από µεµονωµένο τροµοκράτη οποιουδήποτε από τα κακουργήµατα της παραγράφου 5.
11. Όποιος διαπράττει διακεκριµένη κλοπή (άρθρο 374), ληστεία (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 380), πλαστογραφία
(άρθρο 216) που αφορά δηµόσιο έγγραφο ή εκβίαση (άρθρο
385) µε σκοπό την τέλεση των εγκληµάτων της παραγράφου 4
τιµωρείται µε κάθειρξη, εκτός αν η εκβίαση τιµωρείται µε µεγαλύτερη ποινή. Αν η πράξη που τελέσθηκε είναι πληµµέληµα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.
12. Η παρ. 4 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα ισχύει και
για τα εγκλήµατα των προηγούµενων παραγράφων.
13. Όποιος:
α) Ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση εργαστηρίου, χωρίς την
απαιτούµενη άδεια ή έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου Ε’ ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, ή υπερβαίνει τα όρια
της άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί.
β) δεν αντιµετωπίζει έγκαιρα και αποτελεσµατικά, κατόπιν εγγράφου συστάσεως της ΕΕΑΕ, κινδύνους που ενδέχεται να προκληθούν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου
αυτής και δεν λαµβάνει τα προσήκοντα και αναγκαία µέτρα,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών και µε χρηµατική
ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
14. Όποιος:
α) συνεχίζει τη λειτουργία εργαστηρίου ακτινοβολιών και παραλείπει να υποβάλει αίτηση µε πλήρη φάκελο για την ανανέωση
της άδειάς του εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη της,
β) σύµφωνα µε τις διατάξεις που ρυθµίζουν την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων, τους κανόνες για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και τους εγκεκριµένους κανονισµούς ακτινοπροστασίας, αν και έχει νοµική υποχρέωση, δεν
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ή λαµβάνει ελλιπή και ανεπαρκή
µέτρα φυσικής προστασίας από ραδιενεργές πηγές και εγκαταστάσεις, από τις οποίες εκπέµπονται ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
γ) επιχειρεί, χωρίς την απαιτούµενη άδεια, την εισαγωγή ή εξαγωγή κλειστής ραδιενεργού πηγής ενεργότητας µεταξύ 740 ΜΒq
και 74 GBq (20 mCi – 2 Ci),
δ) επιχειρεί την εισαγωγή ή προµήθεια ανοικτής ραδιενεργού
πηγής, χωρίς την απαιτούµενη άδεια,
ε) παραλείπει ή δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την εξειδίκευση και επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων - απασχολουµένων στην επιχείρησή του σχετικά µε τη σωστή και
ενδεδειγµένη χρήση και λειτουργία µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων που εκπέµπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και µε χρηµατική ποινή
έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
15. Όποιος:
α) επιχειρεί, χωρίς την απαιτούµενη άδεια την εισαγωγή ή εξαγωγή κλειστής ραδιενεργού πηγής ενεργότητας έως 740 ΜΒq
(20 mCi),
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β) δεν παρέχει στους επαγγελµατικά εκτιθέµενους εργαζόµενούς του σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες την απαιτούµενη δοσιµέτρηση από εργαστήριο της ΕΕΑΕ ή άλλο πρόσωπο,
εξουσιοδοτηµένο από αυτή,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και µε χρηµατική
ποινή έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
16. Όποιος καταρτίζει εικονικές µελέτες και εκθέσεις σχετικές
µε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 του παρόντος κεφαλαίου τιµωρείται µε φυλάκιση
µέχρι έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή έως πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.
Ο τεχνικός εξοπλισµός και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για
την τέλεση των εγκληµάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
δηµεύονται.
17. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου οι έννοιες «πυρηνικό υλικό» και «πυρηνική εγκατάσταση» νοούνται όπως εξειδικεύονται στο ν. 1636/1986.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα υφιστάµενα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους,
οι τεχνολογικοί φορείς, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων οφείλουν να συντάξουν ή προσαρµόσουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας τους και τον υποβάλλουν προς έγκριση
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Η µη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου έχει ως συνέπεια την αναστολή της χορήγησης κάθε δηµόσιας χρηµατοδότησης. Μέχρι τη δηµοσίευση
του νέου εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του θεσµικού πλαισίου που διέπει τους φορείς αυτούς,
εφόσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί και τεχνολογικοί φορείς
που υφίστανται κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, πλην
όσων εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ, συνεχίζουν να διέπονται από
τις διατάξεις του θεσµικού πλαισίου σύστασής τους, όσον αφορά
τη φύση, τους σκοπούς, την εποπτεία, τη διοίκηση και τη λειτουργία τους και κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος.
3.Τα Διοικητικά Συµβούλια των υφισταµένων κατά το χρόνο
δηµοσίευσης του παρόντος Ερευνητικών Κέντρων συνεχίζουν να
λειτουργούν µέχρι τη λήξη της θητείας τους. Κάθε αντικατάσταση µέλους ή συνολικά των µελών Διοικητικού Συµβουλίου
Ερευνητικού Κέντρου λόγω λήξης της θητείας τους πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ερευνητές, ΕΛΕ, επιστηµονικό - τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και διοικητικοί υπάλληλοι) των υφισταµένων ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται
από τη ΓΓΕΤ διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τη θέση την
οποία κατέχει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Οι ερευνητές και ΕΛΕ Δ’ βαθµίδας, οι οποίοι υπηρετούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Αν αξιολογηθούν θετικά προάγονται στη βαθµίδα του
ερευνητή ή ΕΛΕ Γ’. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, µπορούν να ζητήσουν µία φορά την επαναξιολόγησή τους, εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ακόµη ετών, διαφορετικά ή σε περίπτωση
αρνητικής νέας αξιολόγησής τους, λύνεται η σχέση εργασίας
τους µε το ερευνητικό κέντρο. Οι διαδικασίες πρόσληψης ή εξέλιξης ερευνητών ή ΕΛΕ που έχουν ήδη ξεκινήσει µε αποφάσεις
των διοικητικών συµβουλίων των ερευνητικών κέντρων, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου διατάξεις.
6. Οι ΕΛΕ, οποιασδήποτε βαθµίδας, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και υπηρετούν σε οποιοδήποτε ερευνητικό
κέντρο ή ινστιτούτο ή τεχνολογικό φορέα που εποπτεύεται από
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά τη δηµοσίευση
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του παρόντος νόµου, µπορούν να κριθούν, για την κατάληψη
προσωποπαγούς θέσης ερευνητή στο γνωστικό τους αντικείµενο
σε ερευνητικό κέντρο, µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται
εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί και κατατάσσει, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, τους υποψήφιους σε βαθµίδες
ερευνητών κατά την κρίση της αναλόγως των προσόντων τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος ή
τις αντίστοιχες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισµού ή οργανισµού του τεχνολογικού φορέα. Η σχέση των ΕΛΕ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, µε το ερευνητικό κέντρο ή τεχνολογικό φορέα,
ή µετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία κατατάσσονται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόµου, ή παραµένει ως δηµοσίου δικαίου σχέση σε περίπτωση που οι κρινόµενοι ΕΛΕ έχουν την ιδιότητα του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου σε
δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό ή τεχνολογικό φορέα.
Οι διαδικασίες κρίσεως ολοκληρώνονται εντός έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για το εν γένει επιστηµονικό – τεχνικό προσωπικό (δηµόσιοι υπάλληλοι) ή το
προσωπικό του οποίου η σύµβαση µετατράπηκε σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2839/2000 (Α’196), του ν. 2919/2001 (Α’128), του π.δ. 164/2004
(Α’ 134) και ΦΕΚ 321/Ν.Π.Δ.Δ./21.12.2005, εφόσον οι κρινόµενοι,
διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα. Το προσωπικό αυτό µπορεί να
προκαλέσει την κρίση του για ένταξη και σε προσωποπαγή θέση
ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθµίδας. Οι αιτήσεις για κρίση και ένταξη
σε προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών ή ΕΛΕ υποβάλλονται µόνο
από όσους ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Η σχέση των
ΙΔΑΧ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, µε το ερευνητικό κέντρο, ή
µετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ανάλογα
µε τη βαθµίδα στην οποία κατατάσσονται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόµου, ή δηµοσίου
δικαίου σε περίπτωση που οι κρινόµενοι υπηρετούν σε δηµόσιο
ερευνητικό οργανισµό. Για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση των ερευνητών ή ΕΛΕ δεν πληρούνται οι θέσεις ΕΛΕ ή µόνιµου ή αορίστου
χρόνου εργασιακής σχέσης. Όσοι δεν κριθούν για ένταξη σε
θέση ερευνητή ή ΕΛΕ παραµένουν στις θέσεις, τις οποίες κατείχαν. Οι ήδη υπηρετούντες ΕΛΕ, που δεν υπάγονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και διατηρούν τη βαθµίδα
ΕΛΕ που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνανται να κριθούν µετά από αίτηµά τους, σε επόµενη βαθµίδα
και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, καταλαµβάνουν προσωποπαγή θέση ΕΛΕ.
7. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 3
του άρθρου 43 και µέχρι την προσαρµογή του οργανισµού της
ΕΕΑΕ (π.δ. 404/1993, Α’ 173) στις διατάξεις του παρόντος διατηρείται, αν δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόµου
και η κοινή υπουργική απόφαση αριθµ. 17176 (Β’832/15.11.1988)
σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία του διοικητικού
συµβουλίου της ΕΕΑΕ.
Άρθρο 48
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων µετά από εισήγηση της ΓΓΕΤ καθορίζονται οι
τεχνικές λεπτοµέρειες προµήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµόσιας Χρηµατοδότησης
στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ, στον οποίο θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης, εγγραφής τους οι φορείς που δικαιούνται χρηµατοδότησης, καθώς και οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι αξιολογητές των
προτάσεων χρηµατοδότησης. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε την αυθεντικοποίηση, τη δηµοσιοποίηση των
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την έντυπη και ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και των δικαιολογητικών τους,
τη διαλειτουργική διασύνδεση του Συστήµατος και των Μητρώων
της ΓΓΕΤ µε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα (Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΕΜΗ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΤΑΧΙSNET, δικαστικές Αρχές), για την αξιοποίηση των αντίστοιχων
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πληροφοριακών συστηµάτων και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
εγγράφων και δικαιολογητικών από τους δηµόσιους φορείς,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία
του φορολογικού απορρήτου και την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσµίας τεσσάρων (4)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορεί να αναµορφώνονται, να προσαρµόζονται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου και να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις
νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων, καθώς και η
µετά την ένταξη κατάργησή τους, ως αυτοτελών διατάξεων, που
αφορούν τη σύσταση, τη διάρθρωση σε διευθύνσεις, υπηρεσίες
και τµήµατα και τη λειτουργία της ΓΓΕΤ, καθώς και του Ειδικού
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µετά από εισήγηση του ΕΣΕΤΑΚ, η οποία εκδίδεται, ορίζονται, µε
κύριο κριτήριο την απλούστευση και την εξάλειψη γραφειοκρατικών εµποδίων, οι λεπτοµέρειες δηµιουργίας υπηρεσιών µίας
στάσης, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την ένταξη στο
ΕΜΕΕΥ των ερευνητών, ερευνητικών οργανισµών και των υποδοµών τους, των ενισχύσεων για τη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ, καθώς και
τρόποι αξιοποίησης των µηχανισµών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζεται η διαδικασία υποβολής, εξέτασης, διεκπεραίωσης και χρηµατοδότησης
των ερευνητικών οργανισµών, επιχειρήσεων, τεχνολογικών φορέων και των λοιπών φορέων από οποιαδήποτε πηγή επενδυτικών και ερευνητικών προτάσεων και προγραµµάτων που
εµπίπτουν στην περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3894/2010, όπως ισχύει και τροποποιείται µε το άρθρο 22 παράγραφος 6 του παρόντος νόµου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορεί να προκηρύσσονται προγράµµατα συνεργασίας της χώρας σε πολυµερές
επίπεδο µε άλλες χώρες, σε κοινά ερευνητικά έργα, µελέτες και
προγράµµατα ΕΤΑΚ σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως η µεταφορά τεχνολογίας, επίδειξη τεχνολογιών, η δικτύωση, η εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις παραπάνω χώρες σε εργαστήρια
ελληνικών ερευνητικών οργανισµών και αντιστρόφως, να καθορίζεται ο προϋπολογισµός τους και οι επιλέξιµες ενέργειες.

Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 49
Εποπτευόµενοι Οργανισµοί
1. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης ε’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«δδ) Ινστιτούτο Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας».
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τα ερευνητικά
κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ
διέπονται από τις διατάξεις του θεσµικού πλαισίου σύστασής
τους, όσον αφορά τη φύση, τους σκοπούς, τη σύνθεση των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ., την εποπτεία, τη διοίκηση και κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε
ερευνητικά κέντρα του παρόντος νόµου, τα οποία, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στεγάζονται σε εγκαταστάσεις που
τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από ιδρύµατα µε συναφείς
σκοπούς, προς διευκόλυνση της πραγµάτωσης αυτών των σκοπών τους και στη διοίκηση των οποίων, σύµφωνα µε τις ιδρυτικές
τους πράξεις, προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπων των προαναφερόµενων ιδρυµάτων, στο Διοικητικό Συµβούλιο των εν
λόγω ερευνητικών κέντρων συνεχίζει να συµµετέχει και εκπρόσωπος των Ιδρυµάτων αυτών, καθ’ υπέρβαση του οριζοµένου,
από τις διατάξεις του παρόντος, αριθµού των µελών του Διοικητικού τους Συµβουλίου.

Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα που
διέπονται από τον παρόντα νόµο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ KΡΗΤΗΣ
Άρθρο 51
Επίσηµο Δελτίο Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος»
Το άρθρο 12 του ν. 4149/1961 (Α’ 41) «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εκδίδει
επίσηµο Δελτίο µε τον τίτλο «Απόστολος Τίτος», στο οποίο δηµοσιεύονται Κανονισµοί, κανονιστικές διατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι Αυτής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των
Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και θεολογικά, επιστηµονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα.
Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου καταβάλλεται εισφορά
από τους Εφηµερίους και Διακόνους της Εκκλησίας Κρήτης,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).
2. Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης, η εποπτεία της έκδοσης του Δελτίου ανατίθεται σε τριµελή Συνοδική Επιτροπή από εν ενεργεία Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, µε τη συµµετοχή Γραµµατέα, η οποία µπορεί να
διευρυνθεί και µε άλλα µέλη. Η Επιτροπή έχει και την οικονοµική
διαχείριση του Δελτίου και υποβοηθείται στο έργο της αυτό από
εκκλησιαστικό υπάλληλο που υπηρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
ή σε οποιαδήποτε Ιερά Μητρόπολη της Εκκλησίας Κρήτης, ο
οποίος εκτελεί χρέη λογιστή. Η σύνταξη του Δελτίου ανατίθεται
σε διευθυντή συντάξεως, ο οποίος ορίζεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο.
3. Το Δελτίο λαµβάνουν δωρεάν οι εφηµέριοι, οι Ιερές Μονές,
οι Ενορίες, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα και εκκλησιαστικά µουσεία της Εκκλησίας Κρήτης. Η ύλη του δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κρήτης.
4. Με εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής εποπτείας έκδοσης
του Δελτίου «Απόστολος Τίτος» και κατόπιν έγκρισης της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, εκδίδονται από το
παραπάνω Δελτίο και εκκλησιαστικά έντυπα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, τα
οποία διατίθενται δωρεάν, καθώς και ανάτυπα αυτών, µετά από
αίτηµα του επιχωρίου Ιεράρχη ή των Μητροπολιτικών Συµβουλίων.»
Άρθρο 52
Διαδικασία εκλογής Αρχιεπισκόπου Κρήτης
Το άρθρο 19 του ν. 4149/1961 (Α’ 41) «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Αµέσως µετά τη χηρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
και µέχρι την εκλογή και την εγκατάσταση Αρχιεπισκόπου, καθήκοντα Τοποτηρητή αυτής αναλαµβάνει ο Αρχιερέας, ο οποίος
έχει τα πρεσβεία αρχιερωσύνης από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης. Ο Τοποτηρητής ανακοινώνει αµελητί τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού θρόνου στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο και στην Ελληνική Κυβέρνηση µε επιστολή στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2.α) Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνέρχεται εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κρήτης, σε µόνη συνεδρία, χωρίς
διακοπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου υπό την προεδρία του Αρχιερέως, ο οποίος έχει τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης, µε σκοπό την κατάρτιση, µε µυστική
ψηφοφορία, του τριπροσώπου για την εκλογή Αρχιεπισκόπου
Κρήτης από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης. Χρέη Γραµµατέα της συνεδρίας ασκεί ο νεότερος, κατά τα
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πρεσβεία χειροτονίας, από τους παρισταµένους Αρχιερείς. Την
πρόσκληση προς τα µέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, η
οποία πρέπει να επιδίδεται προς αυτά µε απόδειξη τουλάχιστον
δέκα (10) ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµεροµηνία της συνεδρίας,
απευθύνει ο Τοποτηρητής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και
σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, ο έχων τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης Αρχιερεύς. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας
Κρήτης είναι σε απαρτία και ενεργεί εγκύρως την κατάρτιση του
τριπροσώπου για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, εάν παρίστανται τουλάχιστον 6 µέλη Αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί η εν
λόγω απαρτία, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνέρχεται άνευ ετέρου την επόµενη ηµέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό
των παρόντων. Μετά την καθιερωµένη προσευχή και αφού διαπιστωθεί η κατά τα ως άνω απαρτία, διανέµεται ψηφοδέλτιο στο
οποίο έχουν αναγραφεί κατά τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης τα ονόµατα όλων των Μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, µε τον
εκκλησιαστικό τους τίτλο χωρίς άλλο διακριτικό σηµείο. Τα ψηφοδέλτια, όπως και οι φάκελοι που διανέµονται, πρέπει να είναι
οµοιόµορφα.
β) Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων και ο Γραµµατέας, αφού διαπιστώσουν ότι η ψηφοδόχος είναι κενή, τη σφραγίζουν µε ισπανικό κερί και θέτουν πάνω σε αυτή την σφραγίδα της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου και ο Προεδρεύων καλεί τους Αρχιερείς,
αρχής γινοµένης από τον νεώτερο κατά τα πρεσβεία, να προσέλθουν και να ψηφίσουν. Ο καλούµενος να ψηφίσει, παραλαµβάνει
από τον Γραµµατέα το φάκελο και το ψηφοδέλτιο και αποσύρεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, ώστε να µην είναι ορατός από
τους άλλους παρισταµένους και σηµειώνει µε µελάνη µαύρου ή
κυανού χρώµατος υποχρεωτικώς τρία ονόµατα επιλογής του, µε
σταυρό στην αρχή κάθε ονόµατος και υπογράφει στη σχετική κατάσταση ψηφισάντων. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους, οι οποίοι σφραγίζονται χωρίς να αναγράφεται ο,τιδήποτε
σε αυτούς. Οι φάκελοι παραδίδονται στον Προεδρεύοντα Αρχιερέα, ο οποίος και τους µονογράφει. Στη συνέχεια, τοποθετούνται
από τον Γραµµατέα στην ψηφοδόχο. Μετά την ολοκλήρωση της
ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων αποσφραγίζει την ψηφοδόχο και
έναν προς έναν τους φακέλους, ελέγχει και µονογράφει τα ψηφοδέλτια, τα οποία αριθµούνται µε τη σειρά εξαγωγής τους από
την ψηφοδόχο, εκφωνεί τα ονόµατα που έχουν σηµειωθεί µε
σταυρό σε κάθε ψηφοδέλτιο και ο Γραµµατέας καταχωρίζει το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας σε σχετικό πρακτικό, αναγράφοντας έναντι του ονόµατος κάθε ψηφισθέντος τους αριθµούς των
ψηφοδελτίων, µε τα οποία ψηφίσθηκε.
γ) Τα ψηφοδέλτια που φέρουν οποιουδήποτε είδους διακριτικό
σηµείο είναι άκυρα, όπως και τα ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους ή λιγότερους από τρεις σταυρούς ή ονόµατα που δεν
ανήκουν στους εκλογίµους. Σύµφωνα µε το πρακτικό διαλογής
των ψηφοδελτίων ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι για την εκλογή
στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι
πλειοψήφησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µεταξύ εκείνων, οι οποίοι ισοψήφησαν.
δ) Κάθε ένσταση που προβάλλεται κατά τη συνεδρίαση, υποβάλλεται άµεσα και εγγράφως. Επί των ενστάσεων αυτών αποφαίνεται αιτιολογηµένα και ανέκκλητα ο Προεδρεύων. Τόσο οι
ενστάσεις όσο και οι επ’ αυτών αποφάσεις καταχωρίζονται στο
Πρακτικό.
ε) Ο Γραµµατέας χρονολογεί και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα και από
όλους τους µετέχοντες της συνεδρίας Αρχιερείς και καταχωρίζει
αυτό στον Κώδικα Πρακτικών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης. Ο Προεδρεύων υποβάλλει αυθηµερόν στον
Οικουµενικό Πατριάρχη το καταρτισθέν Τριπρόσωπο, προκειµένου από αυτό η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ταυτόχρονα,
και πάλιν αυθηµερόν, ο Προεδρεύων µε επιστολή του στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων γνωστοποιεί στην Ελληνική Κυβέρνηση το καταρτισθέν Τριπρόσωπο δηλώνοντας ότι
υπεβλήθη στο Οικουµενικό Πατριαρχείο δια τα κατ’ αυτό περαιτέρω. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού Πατριαρχείου,
κατά την πρώτη Συνεδρία της, µετά από τη λήψη της προτάσεως,
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εκλέγει έναν εκ των προτεινοµένων τριών υποψηφίων Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και ανακοινώνει το όνοµα του εκλεγέντος στον
Προεδρεύοντα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης και ενηµερώνει σχετικά την Ελληνική Κυβέρνηση.
3. Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, εγκαθιδρύεται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε επιµέλεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η εγκαθίδρυση
του εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου γίνεται, µετά τη δηµοσίευση του
σχετικού προεδρικού διατάγµατος, δια της εκκλησιαστικής τελετής της ενθρονίσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Μηνά Ηρακλείου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, πριν από την ενθρόνιση και ανάληψη των καθηκόντων του, δίδει, κατά τα καθιερωµένα, ενώπιον του Προέδρου της Δηµοκρατίας µε την παρουσία
Αντιπροσωπείας της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Κρήτης, την παρακάτω Διαβεβαίωση: «Διαβεβαιούµαι επί τη Αρχιερωσύνη µου
ότι Θεία Χάριτι θα εκπληρώ τα Αρχιεπισκοπικά µου καθήκοντα
µετά πάσης σπουδής και δυνάµεως, τηρών απαρασαλεύτως
τους Θείους και Ιερούς Αποστολικούς τε και Συνοδικούς Κανόνας και τας Ιεράς Παραδόσεις- διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγµα και τους Νόµους του Κράτους».
Άρθρο 53
Περί ενοριακών ναών και εφηµερίων
Το άρθρο 54 του ν. 4149/1961 (Α’ 41) «Περί καταστατικού
Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ισχύουσες για την
Εκκλησία της Ελλάδος διατάξεις περί ενοριακών Ναών και Εφηµεριών εφαρµόζονται και στην Εκκλησία της Κρήτης µέχρι την
έκδοση και έναρξη ισχύος των σχετικών Κανονισµών της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α’
71).»
Άρθρο 54
Νοµική Προσωπικότητα Εκκλησίας της Κρήτης
Προστίθεται νέο εδάφιο στηv αρχή της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 131 του ν. 4149/1961 (Α’ 41) ως ακολούθως:
«Η εν Κρήτη Ορθόδοξος Εκκλησία ως Ηµιαυτόνοµος και ως
έχουσα την κανονική εξάρτηση και υπαγωγή της στο εν Κωνσταντινουπόλει εδρεύον Οικουµενικό Πατριαρχείο, αποτελεί
ίδιον Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου και η Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδος αυτής αποτελεί το διοικητικό και εκτελεστικό της όργανο.»
Άρθρο 55
1.Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να
καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107) συµπληρωµατικούς πίνακες προσωπικού ως
προς τα µεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια
ηµέρα της ηµέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν
την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόµενους. Από τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν.
4144/2013 (Α’ 88) διατηρείται.
2. Υπότροφοι µεταπτυχιακών σπουδών Α’ κύκλου του Ι.Κ.Υ., οι
οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύµφωνα µε τους
όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε
πρόγραµµα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωµα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για
όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε
είδος και σε χρήµα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο. Α.Ε.Δ..
Η ασφάλιση χωρεί καθ’ όλη την περίοδο της υποτροφίας και
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της παράλληλης ένταξης στο πρόγραµµα, ανεξάρτητα από τη
διάρκεια της ηµερήσιας ή της κατά µήνα απασχόλησης στο πρόγραµµα, διενεργείται δε για είκοσι πέντε (25) ηµέρες ασφάλισης
κατά ηµερολογιακό µήνα.
Οι µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του µηνιαίου καταβαλλόµενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι µεν
εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγµατοποιείται το
πρόγραµµα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισµένου τους ίδιους τους
υποτρόφους.
Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση µε πρόσθετα
τέλη κ.λπ. είναι ο φορέας στον οποίο πραγµατοποιείται το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελµατικής
εµπειρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις γενικές διατάξεις της
νοµοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Η απόσπαση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δυνάµει της αριθµ. πρωτ. Φ. 80429/10379/1466/ 3.6.2014 κοινής
απόφασης των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι
τις 31.3.2015, η δε δαπάνη µισθοδοσίας τους βαρύνει τον
ΕΟΠΥΥ. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, δύναται να παρατείνεται η
απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, χωρίς τη γνώµη των αρµόδιων
υπηρεσιακών συµβουλίων.
4. Οι κατά το άρθρο 656 ΑΚ µισθοί υπερηµερίας υπόκεινται σε
ασφαλιστικές εισφορές. Ως µισθοί υπερηµερίας λογίζονται είτε
οι επιδικασθέντες µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση µετ’ αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδάφιο δ’ ΑΚ ποσών εφόσον για τα
ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόµενους µε δικαστικό ή εξώδικο
συµβιβασµό.
Αν ο συµβιβασµός καταρτισθεί µετά την έκδοση τελεσιδίκου
αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων µε αυτή µισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλοµένων εισφορών ανακαλουµένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω µεταξύ πράξεων
επιβολής εισφορών.
5. Στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο λειτουργεί
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ»
όπου καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν
έχουν διαπιστωθεί συγκεκριµένες παραβάσεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας,
ο αρµόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρµογής και
υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραµµένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως
και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
6. Α. Από 1.1.2015 στον προϋπολογισµό του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ µεταφέρονται και εγγράφονται µε ισόποση εγγραφή εισόδου στον
ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των
ΔΥΠΕ και του
ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε µισθωµένα ή µη
ακίνητα, κατά το µέρος που αναλογούν στους συστεγαζόµενους
φορείς πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε την περίπτωση Β’ του
παρόντος άρθρου.
Β. Ως κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης
φύσεως δαπάνες µισθωµάτων, λογαριασµών φωτισµού, ύδρευσης, θέρµανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και
µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι συστεγαζόµενοι φορείς συµµετέχουν στις δαπάνες αναλογικά, σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος έχει καταρτιστεί,
επικαιροποιούµενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικής
και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Γ. Οι συστεγαζόµενοι φορείς προκαταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
για το σκοπό αυτόν, µέχρι την 31η Ιανουαρίου, ποσοστό 25% της
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συνολικής προΰπολογιζόµενης δαπάνης, µε τα δεδοµένα του
προηγούµενου έτους, το δε υπολειπόµενο ποσοστό καταβάλλεται σταδιακά έως την 30ή Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. Το ΙΚΑΕΤΑΜ υποχρεούται να κοινοποιεί στους φορείς τις δαπάνες που
έχει πραγµατοποιήσει και να τηρεί αλληλόχρεο λογαριασµό
απαιτήσεων-υποχρεώσεων.
Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση
των διατάξεων των νόµων 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί
διαγωνισµούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρµανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και
εκτός Αττικής), είτε στεγάζονται αµιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται µε άλλους φορείς.
Ε. Λοιπές δαπάνες λειτουργίας που τυχόν απορρέουν από
ισχύουσες συµβατικές υποχρεώσεις εκτελούνται µέχρι τη λήξη
τους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις Α’ και Β’ του
παρόντος.
7. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2016.
Από 1.1.2017 όλοι οι ασφαλισµένοι που έχουν κάνει χρήση της
διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην
οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου της παρ.
5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89). Κατά τα λοιπά, ισχύουν
τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’
89).
8. Η παρ. 4 του άρθρου 16Α του ν. 1876/1990 (Α’ 27), το οποίο
προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου τέταρτου του ν.
4303/2014 (Α’ 231), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ανάδειξη των µελών της Δευτεροβάθµιας Πενταµελούς
Επιτροπής Διαιτησίας, που θα επιληφθεί συγκεκριµένης έφεσης,
εφόσον δεν πρόκειται για τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2, γίνεται µε κλήρωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία
της παραγράφου 4 του άρθρου 16 αυτού του νόµου και προεδρεύει ο εκάστοτε αρχαιότερος Σύµβουλος του Συµβουλίου της
Επικρατείας ή Αεροπαγίτης.»
Άρθρο 56
1. Στο άρθρο 45 του ν. 3079/2002 (Α’ 311), προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:
«5. Οι Αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του Πλοιάρχου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συµπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγµατικής υπηρεσίας µέχρι τις 31.12.2014 και διανύουν τον
καταληκτικό βαθµό της εξέλιξής τους και έχουν εγγράφει στον
πίνακα των «ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραµονή τους στην ενεργό υπηρεσία
µέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το
αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω
Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί µετά την προαγωγή τους
εκτός οργανικών θέσεων στον επόµενο βαθµό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγµα προαγωγής τους, εφόσον παραµείνουν στην ενεργό
υπηρεσία. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι παραµένουν
στην ενεργό υπηρεσία µε τη διαδικασία του παρόντος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεµβρίου του έτους συµπλήρωσης της αιτηθείσας παραµονής τους, αφού ληφθεί υπ’ όψιν
από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό
την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α’ 50), όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 14 και 15 του π.δ. 97/2012 (Α’
156) και τα άρθρα 72 και 73 του
π.δ. 81/2014 (Α’ 25), προστίθεται περίπτωση ζ’ ως κατωτέρω:
«ζ) Για ενίσχυση της οργανικής δύναµης των Λιµενικών Αρχών
οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από εκείνο της
απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ’της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, µετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.. Η παραµονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες
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µετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, µετά τη λήξη της
οποίας τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην
προηγούµενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών
οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα
οποία έχουν υποβάλει αίτηση εντός του έτους 2014, για µετάθεση σε Λιµενικές Αρχές για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, πριν την
έναρξη εφαρµογής της παρούσας.»
3. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει την 1.12.2014.
Άρθρο 57
Ρύθµιση θεµάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών
προγραµµάτων Γενικού Λυκείου
1. Τα εδάφια α’και β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Στη Γ’ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει
µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών
ωρών εβδοµαδιαίως και τρεις (3) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού: την Οµάδα Ανθρωπιστικών, την Οµάδα των Θετικών
και την Οµάδα των Οικονοµικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και
Παιδαγωγικών Σπουδών, µεταξύ των οποίων οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν την προτίµησή τους. Τα µαθήµατα του
κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα
εξής: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, έξι (6) διδακτικών
ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα - κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τεσσάρων (4) ωρών και τη Λογοτεχνία, δύο (2)
ωρών. β) Ιστορία, δύο (2) ωρών. γ) Θρησκευτικά, µίας (1) ώρας.
δ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά)
και ε) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των Θετικών
Σπουδών είναι: α) Φυσική, έξι (6) ωρών. β) Μαθηµατικά, οκτώ (8)
ωρών ή Βιολογία, οκτώ (8) ωρών. γ) Χηµεία, έξι (6) ωρών ή Πληροφορική, έξι (6) ωρών.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«5. Σε επίπεδο σχολικής µονάδας και σε ώρες εντός πρωινής
λειτουργίας δύναται να λειτουργούν τµήµατα ειδικών µαθηµάτων, ιδίως ελεύθερου και γραµµικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών, για την προετοιµασία των µαθητών που επιθυµούν να
εισαχθούν σε Σχολές, Τµήµατα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που
απαιτούν εξέταση σε ειδικά µαθήµατα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ωρολόνια και αναλυτικά
προγράµµατα των τµηµάτων ειδικών µαθηµάτων, ο αριθµός των
µαθητών ανά τµήµα, τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας,
καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.»
Άρθρο 58
Ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού
και Επαγγελµατικού Λυκείου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τµήµατα
και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων,
των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από το Λύκειο, σε
πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της
τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β)
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κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Οι µαθητές της Γ’Τάξης Ηµερησίου και Δ’ Τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας Μαθηµάτων Προσανατολισµού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους µονάδα προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Έκαστος µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού και
Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία Σχολών και Τµηµάτων στις οποίες επιθυµεί την εισαγωγή του. Όσοι επιλέγουν το Ε.Π.Ε. «Θετικές και
Τεχνολογικές Επιστήµες» δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίµησή
τους ανάµεσα στα µαθήµατα της Χηµείας και της Πληροφορικής,
ανάλογα µε τις Σχολές ή τα Τµήµατα όπου επιθυµούν να εισαχθούν.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου
έτους, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε µαθήµατος ανά Σχολή,
Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) µάθηµα ανά Σχολή,
Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται µετά από πρόταση
της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία περιέρχεται σε αυτόν έως τη 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση
µη υποβολής της πρότασης σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Για την εισαγωγή στις Σχολές, Τµήµατα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόµενα µαθήµατα ανά Οµάδα
Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:
α) Ε.Π.Ε. - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νοµικές:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία
IIΙ. Ιστορία και
IV. Λατινικά.
β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηµατικά
III. Φυσική και
IV. Χηµεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση.
γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήµες Υγείας:
I. Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Φυσική
III. Χηµεία και
IV. Βιολογία.
δ) Ε.Π.Ε. - Επιστήµες Οικονοµίας, Κοινωνικές και Πολιτικές
Επιστήµες:
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΙΙl. Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης και
ΙV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.
ε) Ε.Π.Ε. - Παιδαγωγικών Επιστηµών:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστηµών.»
4. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τον υπολογισµό του Βαθµού Πρόσβασης στις Σχολές,
Τµήµατα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσµετράται και ο «Βαθµός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.).»
5. Η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4186/2013 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
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«Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών
Επαγγελµατικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, καθώς και
οι κάτοχοι ισότιµου τίτλου Επαγγελµατικού Λυκείου, έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των
ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων,
που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αναδιατυπώνεται
ως ακολούθως:
«2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών
Επαγγελµατικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιµου τίτλου
Επαγγελµατικού Λυκείου, έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε µεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.»
7. Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4264/2014 (Α’
118), προστίθενται έκτο και έβδοµο εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων
και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις
των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους
του έτους 2014 σε ποσοστό 60%.»
8. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η οποία εκδίδεται το αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου
έτους, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου έτους, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθµός και η ονοµασία των επιστηµονικών πεδίων ειδίκευσης, η ένταξη των Σχολών, των Τµηµάτων
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, καθώς και τα ειδικά
µαθήµατα, οι υγειονοµικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιµασίες
για συγκεκριµένες Σχολές, Τµήµατα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Για Τµήµατα της Πληροφορικής εξεταζόµενο µάθηµα θα
είναι η Πληροφορική. Οι άλλες Σχολές και τα Τµήµατα για τις
οποίες θα είναι εξεταζόµενο µάθηµα η Πληροφορική θα ορίζονται µε απόφαση της
ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται µέχρι τη 15η
Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δηµιουργεί δέσµια υποχρέωση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις
πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους, καθορίζεται ο αριθµός
των εισακτέων ανά Σχολή, Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.»
9. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα λοιπά θέµατα, που αφορούν στην οργάνωση και στην
εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου,
καθώς και στη συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
7. Οι πρώτες εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του παρόντος νόµου θα διενεργηθούν το έτος 2016.
Κατ’ εξαίρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και πανελλαδικές
εξετάσεις µε το καταργούµενο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ηµερήσιου ή Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015 και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προηγούµενων ετών.»
10. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν.
4186/2013 συµπληρώνεται ως ακολούθως:
« β) τα µαθήµατα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι µαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.»
11. Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή
των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών
των Ενόπλων Δυνάµεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.»
12. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι πρώτες ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου θα διενεργηθούν το έτος 2016. Κατ’ εξαίρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις µε το καταργούµενο
σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ηµερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 20142015 και προηγούµενων ετών, καθώς και για τους αποφοίτους
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016.»
Άρθρο 59
Ρύθµιση θεµάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης µαθητών Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ' Τάξη του Γενικού
Λυκείου και Δ’ Τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται
ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν τα µαθήµατα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας,
της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαµβάνουν µόνο το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και τρία (3) από τα µαθήµατα της επιλεχθείσας Οµάδας
Προσανατολισµού, σε θέµατα που είναι κοινά για όλα τα τµήµατα
του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως ακολούθως: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους
διδάσκοντες.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο βαθµός του απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου προκύπτει από το µέσο όρο της γενικής βαθµολογίας των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς
και της προφορικής βαθµολογίας της Φυσικής Αγωγής, ενώ ο
βαθµός του πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου από το µέσο όρο
των βαθµών ετήσιας επίδοσης των µαθηµάτων ειδικότητας. Οι
κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή ισότιµου τίτλου, που εγγράφονται στη Β’ τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα µαθήµατα γενικής παιδείας και
λαµβάνουν µόνο πτυχίο.»
4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της
παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α’ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 δεν εφαρµόζεται
η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους µαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ’ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

χρεωτικά µαθήµατα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής,
καθώς και για τους µαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια
και Μουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια
του εξωτερικού και για τους ρωµαιοκαθολικούς µαθητές που
φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωµαιοκαθολικό
δόγµα στο εξεταζόµενο µάθηµα των Θρησκευτικών.»
Άρθρο 60
Ρυθµίσεις Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων
1. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 3966/2011 «Θεσµικό πλαίσιο
των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 118) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους που υπαγορεύονται από την
ανάγκη προαγωγής της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά
από σύµφωνη γνώµη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., δύνανται να χαρακτηρίζονται υφιστάµενες σχολικές µονάδες ως Πρότυπα Πειραµατικά
Σχολεία ή να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία µε
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων για την ίδρυση σχολικής µονάδας της δηµόσιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση του σκοπού
των Π.Π.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 36 του παρόντος και χωρίς
την ύπαρξη των προϋποθέσεων των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων στο Π.Π.Σ. µετά το
χαρακτηρισµό ή την ίδρυση του Π.Π.Σ..»
2. Η θητεία των υπηρετούντων µελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ως αυτή
συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ. 72227/Δ2 (ΥΟΔΔ 212) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως
την έκδοση της προβλεπόµενης στην παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 3966/2011 υπουργικής απόφασης και όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2014.
Άρθρο 61
Ρυθµίσεις Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία για την έγκριση των σχολικών εκδροµών και των πάσης φύσεως µετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό των µαθητών και των
εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα.
2. Με σκοπό τη διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Erasmus+, οι σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δύνανται να δηµιουργούν και να διατηρούν τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα της
σχολικής µονάδας, χωρίς την ύπαρξη Α.Φ.Μ..
Άρθρο 62
Ρύθµιση Ιδιωτικών Σχολείων
Για το σχολικό έτος 2014-2015, οι αιτήσεις για ίδρυση σχολικών µονάδων και οι αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθείσης άδειας
ίδρυσης σχολικών µονάδων θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εµπροθέσµως, εφόσον οι ανωτέρω αιτήσεις υπεβλήθησαν στη Διοίκηση µέχρι και την 11η Σεπτεµβρίου 2014.
Άρθρο 63
Θέµατα διοικητικής οργάνωσης
µειονοτικής εκπαίδευσης
1. Στη παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3467/2006
(Α’ 128), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περιλαµβάνει, επιπλέον των ανωτέρω, το Γρα-
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φείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης».
2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 2986/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ασκεί
το συντονισµό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα ζητήµατα της µειονοτικής
εκπαίδευσης, ιδίως: βα) τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση
και λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ββ) τα θέµατα που αφορούν στην
οργάνωση και λειτουργία των Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων και βγ) τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους
Ιεροδιδασκάλους Ισλαµικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν.
4115/2013 (Α’ 24) στα δηµόσια σχολεία της Θράκης.»
3. Στο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002
µετά τη φράση «των τµηµάτων επιστηµονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 µετά τη φράση
«των προϊσταµένων των τµηµάτων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του προϊσταµένου
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2986/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τοποθετείται εν ενεργεία εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ασκήσει
διδακτικά καθήκοντα επί, τουλάχιστον, οκτώ (8) έτη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση εκ των οποίων, τουλάχιστον, έξι (6) έτη σε
µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την επιλογή Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα
από εισήγηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας
- Θράκης. Η θητεία του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής
Εκπαίδευσης είναι τετραετής.»
6. Στην υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και ανάµεσα στις φράσεις
«Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» και «τριακόσια (300) ευρώ», προστίθεται η φράση «και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».
7. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης που
ιδρύθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2341/1995 (Α’ 208)
καταργείται µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Οι αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μειονοτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε, Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.,
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) αντίστοιχα.
9. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της
παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) προστίθεται η
φράση «και σχολικές µονάδες της µειονοτικής εκπαίδευσης στη
Θράκη» και στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4057/2012 προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής: «δδ) στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης».
10. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ.182/2004 (Α’ 161)
προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της µειονοτικής εκπαίδευσης» και στο άρθρο 2 του
π.δ.182/2004 προστίθεται περίπτωση 13 ως εξής:
«13) Τα οικεία Π.Υ.ΣΔΙ.Π. ασκούν τις αρµοδιότητες των προαναφεροµένων περιπτώσεων 1 έως 12 για το κάθε φύσης και
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σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της µειονοτικής εκπαίδευσης.»
11. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση γ’ της παρ.
2 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) ως εξής:
«Ειδικά, για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και στις
περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέµατα εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των
εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών προέρχονται
από τους εκπαιδευτικούς του µειονοτικού προγράµµατος των
µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για την
εκλογή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19
µέχρι και 31 και του άρθρου 47 του π.δ. 1/2003 (A’ 1).»
12. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση γ’ της παρ.
3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) ως εξής:
«Ειδικά, για τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέµατα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι
των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του µειονοτικού προγράµµατος
των µειονοτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για την
εκλογή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19
µέχρι και 31 και του άρθρου 47 του π.δ. 1/2003 (A’ 1).»
13. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ’ του άρθρου πέµπτου του π.δ. 1/2003 (A’ 1) ως εξής:
«Ειδικά, για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζει θέµατα εκπαιδευτικών που υπηρετούν
στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους
εκπαιδευτικούς του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 µέχρι και 31
και του άρθρου 47.»
14. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ’ του άρθρου έκτου του π.δ. 1/2003 (A’1) ως εξής:
«Ειδικά, για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζει θέµατα εκπαιδευτικών που υπηρετούν
στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από
τους εκπαιδευτικούς του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή
τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 µέχρι
και 31 και του άρθρου 47.»
15. Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε µε την
παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α’ 206), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 και την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.
2817/2000 (Α’ 78), καταργείται µε τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 64
Θέµατα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Μειονοτικών Σχολείων
1. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 694/1977 (Α’ 264), υπηρετούν αποκλειστικά µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης.
Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της
παρ. 1 του άρθρου εβδόµου του ν. 694/1977 (Α’ 264), δεν επιτρέπεται να υπηρετούν µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της
Θράκης.

2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού
προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου
προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θράκης µπορεί να µετατίθενται ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί από άλλα µειονοτικά σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θράκης,
καθώς και από άλλα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
3. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού
προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θράκης µπορεί να µετατίθενται ή
να αποσπώνται, αποκλειστικά, εκπαιδευτικοί του µειονοτικού
προγράµµατος από άλλα µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θράκης, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
Άρθρο 65
Θέµατα λειτουργίας και Επιστηµονικής Παιδαγωγικής Υποστήριξης Μειονοτικών Σχολείων
1.α) Τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των Μειονοτικών
Γυµνασίων - Λυκείων και των Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης περιέρχονται στην αρµοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης.
β) Τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των Μειονοτικών
Δηµοτικών Σχολείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης,
Ξάνθης και Έβρου περιέρχονται στην αρµοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.
2. Συστήνεται µία (1) θέση σχολικού συµβούλου µειονοτικού
εκπαιδευτικού προγράµµατος για την επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος στα µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της
περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, µία (1) θέση σχολικού συµβούλου µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος για την επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του
µειονοτικού προγράµµατος στα µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπης και
'Εβρου και µία (1) θέση σχολικού συµβούλου του µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος για την επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του µειονοτικού
προγράµµατος στα µειονοτικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ως σχολικοί σύµβουλοι του µειονοτικού εκπαιδευτικού
προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα
(10) τουλάχιστον έτη στο µειονοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα
των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά, η επιλογή σχολικών συµβούλων µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος των
µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την επιλογή
σχολικών συµβούλων δηµοτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοίχως και λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα
µε τη διαδικασία επιλογής των σχολικών συµβούλων της δηµόσιας εκπαίδευσης.
3. Συστήνεται µία (1) θέση σχολικού συµβούλου µουσουλµανικής θρησκείας για την επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των µαθηµάτων µουσουλµανικής
θρησκευτικής ειδίκευσης που υπηρετούν στα µουσουλµανικά ιεροσπουδαστήρια, των εκπαιδευτικών που διδάσκουν µουσουλµανικά θρησκευτικά µαθήµατα στα µειονοτικά Γυµνάσια - Λύκεια
και των Ιεροδιδασκάλων του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 που διδάσκουν στα δηµόσια σχολεία. Σε θέση σχολικού συµβούλου
Μουσουλµανικής Θρησκείας διορίζεται, ύστερα από εισήγηση
του Εποπτικού Συµβουλίου Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστη-
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ρίων Θράκης, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων εκπαιδευτικός ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα
επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στα µουσουλµανικά ιεροσπουδαστήρια σε µάθηµα µουσουλµανικής θρησκευτικής ειδίκευσης.
Άρθρο 66
Ίδρυση Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών
Μειονοτικού Προγράµµατος
1. Στο άρθρο 8 του ν. 2327/1995 (Α’156) προστίθεται παράγραφος 4 ως έξης:
«4. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 ιδρύεται Διδασκαλείο
Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος (Δ.Ε.Μ.Π.) της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, που εντάσσεται
στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Δικαίωµα φοίτησης σε
αυτό έχουν αποκλειστικά µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας
της Θράκης που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής. Το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος (Δ.Ε.Μ.Π.) απονέµει Δίπλωµα
Μετεκπαίδευσης και έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Θράκης. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Συγκλήτου του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για
τη λειτουργία του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού
Προγράµµατος και ιδίως η στελέχωση, το εκπαιδευτικό προσωπικό, η διάρκεια και το πρόγραµµα σπουδών το οποίο πρέπει να
δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων
του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων και τη
µουσουλµανική θρησκεία, η δυνατότητα συνεργασίας µε άλλα
Διδασκαλεία και Τµήµατα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και ιδίως µε το Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.,
ώστε να εξυπηρετηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι προαναφερόµενες ανάγκες για τη γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων του
µειονοτικού προγράµµατος και τη µουσουλµανική θρησκεία
αλλά και της διαρκούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος, η οργάνωση και η διοίκησή του.»
2. Στη παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) προστίθεται παράγραφος στ’ ως εξής:
«στ) µε την κατοχή πτυχίου της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.).»
Άρθρο 67
Διαδικασία διορισµού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα
µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Μετά το άρθρο 7 του v. 3848/2010 (Α’ 71) προστίθεται νέο
άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Διαδικασία διορισµού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
1. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται ή
προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά περίπτωση
ισχύοντες πίνακες της δηµόσιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος των
µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Θράκης στον
οποίο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής
Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι απόφοιτοι του Παιδα-
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γωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος
2011-2012 έως το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και εφόσον κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε
επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείµενα – µαθήµατα που εµπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα
και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέµατα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας» και γ) οι απόφοιτοι των
Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης που είναι µέλη
της µουσουλµανικής µειονότητας και διαθέτουν Δίπλωµα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος (Δ.Ε.Μ.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ..
3. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού
προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά
περίπτωση ισχύοντες πίνακες επιτυχόντων του Κλάδου ΠΕ 73 κατόπιν διαγωνισµού που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Στο διαγωνισµό για την πρόσληψη ή το διορισµό των εκπαιδευτικών του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί όσοι έχουν
δικαίωµα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73. Ο υποψήφιος συµµετέχει
στο διαγωνισµό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ
70 και εξετάζεται επιπλέον σε θέµατα που αφορούν στη γνώση
της γλώσσας διδασκαλίας του µειονοτικού προγράµµατος των
µειονοτικών σχολείων και στη µουσουλµανική θρησκεία. Εάν κάποιος υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά προσόντα ένταξης και στον
κλάδο ΠΕ 70 κατατάσσεται ταυτοχρόνως και στους δύο (2) πίνακες επιτυχόντων. Εφόσον προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής
από τον πίνακα του ενός κλάδου δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η αίτησή του στον πίνακα του άλλου κλάδου για το συγκεκριµένο διδακτικό έτος ενώ εάν διοριστεί σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού
από τον πίνακα του ενός κλάδου διαγράφεται αυτόµατα από τον
πίνακα του άλλου κλάδου. Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα να µην
αποδεχθεί το διορισµό ή την πρόσληψή του από τον πίνακα του
ενός κλάδου, χωρίς συνέπειες ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ή διορισµού του από τον πίνακα του άλλου κλάδου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν
εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και η διαδικασία βαθµολόγησης, η κλίµακα, η βαθµολογική βάση επιτυχίας και οι µονάδες
βαθµολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που
αφορά στην εξέταση των επιπλέον µαθηµάτων του κλάδου ΠΕ
73. Ο βαθµός που έλαβαν στα ειδικά µαθήµατα του κλάδου ΠΕ
73 προστίθεται στη βαθµολογία των µαθηµάτων που έλαβαν στα
µαθήµατα του κλάδου ΠΕ 70, ώστε να διαµορφωθεί ο τελικός
βαθµός του διαγωνιζοµένου στον κλάδο ΠΕ 73. Κατ’ εξαίρεση,
και µόνο για την πρώτη εξαετία από την πρώτη διεξαγωγή του
διαγωνισµού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων του κλάδου
ΠΕ 73, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µπορεί να οριστεί βαθµολογική βάση µικρότερη από τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν
οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
5. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών
αναγκών του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών
Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων κατά τη
σειρά κατάταξής τους σε αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης του Ενιαίου Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων στον
οποίο εγγράφονται όσοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στον κλάδο
ΠΕ 73.
6. Ο Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων οριστικοποιείται τρεις (3) µήνες πριν
τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού για την πρόσληψη ή διο-
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ρισµό εκπαιδευτικών στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών
σχολείων. Κατά την πρώτη τριετία µετά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού οι διορισµοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών
στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 40% από τους εγγεγραµµένους στον
Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
και σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 73 του Α.Σ.Ε.Π..»
Άρθρο 68
Μεταβατικές ρυθµίσεις
1. Ο τίτλος σπουδών της Ε.Π.Α.Θ. που κατέχουν οι εξοµοιούµενοι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. µε τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών
Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης µέσω της διαδικασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 15
του ν. 4283/2014 (Α’189) και
υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης
της Αλεξανδρούπολης, εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά το δικαίωµα διορισµού στο µειονοτικό πρόγραµµα των µειονοτικών
σχολείων, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 695/1977.
2. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α’ 206), β) η παρ. 8 και η παρ. 10 του
άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (Α’ 78), γ) το άρθρο 1 του ν.
2341/1995 (Α’ 208) και δ) το άρθρο 32 του π.δ. 1/2003 (A’ 1).
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «Συντονιστής
Μειονοτικών Σχολείων», εφεξής θα νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Ο
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετών στη θέση
του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συµβούλου για τη Δευτεροβάθµια Μειονοτική Εκπαίδευση, η οποία
καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση την 31.8.2015.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας πλήρωσης της
θέσης Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και µέχρι την επόµενη τοποθέτηση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
διορίζεται, κατά παρέκκλιση και χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, Προϊστάµενος Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης µε απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ύστερα από εισήγηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εν ενεργεία εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί
οκτώ (8) έτη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση εκ των οποίων τουλάχιστον τα έξι (6) στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης.
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας πλήρωσης των
θέσεων σχολικών συµβούλων µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται, κατά παρέκκλιση και χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, στις θέσεις αυτές µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα
από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος των µειονοτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοίχως µε προϋπηρεσία στο µειονοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοίχως, τουλάχιστον δέκα
(10) ετών. Η θητεία των σχολικών συµβούλων του προηγούµενου
εδαφίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τεσσάρων (4) ετών
και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως µε το διορισµό και την
τοποθέτηση των σχολικών συµβούλων µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν στην πρώτη µετά την ως άνω τετραετία
σχετική προκήρυξη του άρθρου 18 του ν. 3848/2010.
6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι µέλη της µουσουλµανικής

µειονότητας της Θράκης και υπηρετούν σε θέσεις του µειονοτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί που είναι µέλη
της µουσουλµανικής µειονότητας και υπηρετούν σε θέσεις του
ελληνόγλωσσου εκπαιδευτικού προγράµµατος των µειονοτικών
σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση των
οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. για επανατοποθέτησή τους από το σχολικό
έτος 2015-2016.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου οι εκλογές
για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών του
µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων στα υπηρεσιακά συµβούλια διεξάγονται εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία ισχύος του. Μέχρι την εκλογή και το διορισµό των αιρετών
µελών µετέχουν στα υπηρεσιακά συµβούλια εκπρόσωποι των
συνδικαλιστικών οργανώσεων που ορίζονται κατά τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 10 του π.δ. 1/2003 (A’ 1).
Μέχρι την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
στα υπηρεσιακά συµβούλια, ειδικά στα Π.Υ.Σ.Π.Ε., Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, όταν συζητούνται θέµατα του εκπαιδευτικού
προσωπικού του ελληνόγλωσσου προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων, µπορεί να συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
αιρετός ή ο αναπληρωτής του που εξελέγησαν στις εκλογές της
5.11.2014 για το Υ.Σ.Μ.Ε..
Άρθρο 69
Πειθαρχική διαδικασία εκπαιδευτικών και υπαλλήλων υπηρετούντων σε σχολεία
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 103
του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο εις
βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Στην περίπτωση κατά την οποία επιβληθεί σε εκπαιδευτικό ή
υπάλληλο που υπηρετεί σε σχολείο οποιαδήποτε ποινή µε απόφαση πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου,
πλην της ποινής της οριστικής παύσης, για παραβίαση της γενετήσιας ελευθερίας ή παραβίαση της οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, αυτός µετατάσσεται υποχρεωτικά σε υπηρεσία εκτός σχολείου και της διοίκησης αυτού µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην απόφαση
αυτή θα ορίζεται, ότι η µετάταξη θα γίνεται σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση και η οργανική του θέση δεν θα καταργείται.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της µετάταξης, ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος του σχολείου θα διατίθεται µε απόφαση του
οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο γραφείο της
οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 107
του ν. 3528/2007 µετά το κόµµα (,) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, οπότε και θα χαρακτηρίζεται ως παραβίαση γενετήσιας ελευθερίας ή ζωής αντίστοιχα το πειθαρχικό του
παράπτωµα,».
4. Στο άρθρο 149 του ν. 3528/2007 µετά την περίπτωση β’ προστίθεται περίπτωση γ’ ως ακολούθως:
«γ) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και στις
εκκρεµείς υποθέσεις.
Άρθρο 70
Τροποποίηση του Οργανισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
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Το άρθρο 34 του π.δ. 114/2014 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αρθρο 34
Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Το Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπαγόµενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι αρµόδιο για:
α) την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συµβούλων,
β) την απόσπαση εκπαιδευτικών και Διευθυντών, τη στελέχωση
των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισµών, την επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την
επιλογή καθηγητών-µελών επιτροπής των θεµάτων του εθνικού
Baccalaureat και την έκδοση εντολής µετακίνησής τους,
γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συµβουλίων
Επιλογής,
δ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
ε) την έκδοση αποφάσεων µετακίνησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των µελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των µελών
του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των µελών των Συµβουλίων Επιλογής,
στ) όλα τα θέµατα που αφορούν στην επιλογή Διευθυντών,
Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και λοιπών στελεχών,
ζ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 71
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α’ 242), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων
αποτελούν:
α) Ένας Σύµβουλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ), ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του άλλον Σύµβουλο του
ΝΣΚ, οριζόµενοι από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συµβουλίου του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενοι µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οργανισµού
αυτού.
γ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του
έναν Προϊστάµενο Τµήµατος της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο
Υπουργό, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα
επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργάνωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την επαγγελµατική οργάνωση,
για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ή ειδικός επιστήµονας
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µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας οριζόµενος από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του
άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία στο χειρισµό των ως άνω
θεµάτων.
ζ) Ο Προϊστάµενος του αυτοτελούς Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τµήµατος που τον αναπληρώνει νοµίµως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του.
Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά
από τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κατά περίπτωση
ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 του
ν.
4205/2013 (Α’ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εισηγητής ενώπιον του Τµήµατος ορίζεται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ένας υπάλληλος της
Γραµµατείας, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία.»
3. Η παρ. 17 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α’ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«17. Η παρούσα συγκρότηση του Συµβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συµβούλιο επανασυγκροτείται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 114/2014 προστίθεται
περίπτωση θ’ ως ακολούθως:
« θ) Οι εργασίες και αρµοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 59
του π.δ. 38/2010, ασκούνται από το Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 72
Τάξη Μαθητείας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) προσφέρει δύο (2) κύκλους σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών», ο οποίος ανήκει στο
τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα και
β. την «Τάξη Μαθητείας», η οποία αποτελεί «Μεταδευτεροβάθµιο Κύκλο Σπουδών» και δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό
σύστηµα.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθµιου
κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρµόζει το δυικό σύστηµα εκπαίδευσης (µαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει
διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαµβάνει Μαθητεία µε εκπαίδευση
στο χώρο εργασίας, Μάθηµα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήµατα Πιστοποίησης στη σχολική µονάδα αντίστοιχα.
Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά µε αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η
τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.»
3. Το προτελευταίο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ετησίως, από την 1η Σεπτεµβρίου έως τη 15η Σεπτεµβρίου,
οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» του σχολικού έτους, που
ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το
επιθυµούν, µπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό
Πρόγραµµα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδοµήντα (70)
ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγµατοποιείται από το
ΕΠΑ.Λ. και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, για την αρτιότερη προετοι-
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µασία τους για τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες
διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ετησίως σε χρόνο που ορίζει
ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του Προπαρασκευαστικού
Προγράµµατος Πιστοποίησης.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του «Δευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών», της «Τάξη Μαθητείας» και του Προπαρασκευαστικού
Προγράµµατος
Πιστοποίησης,
του
Επαγγελµατικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαµβάνουν:
α) Σαφώς διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
ανά µάθηµα, τοµέα και ειδικότητα.
β) Διδακτέα ύλη διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα
µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος. Η διδακτέα ύλη των
µαθηµάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτηµα, που περιγράφει τον απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό για την υλοποίησή τους.
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διδακτικών τεχνικών, των µεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων.
δ) Τράπεζα θεµάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των
αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας.»
5. Το άρθρο 12 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών»
του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται:
α. Απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4
(ισότιµο µε το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται
στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και
β. Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’
Τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις.
2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαµβάνουν Πτυχίο
Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης
των προσόντων τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος.
3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων δεν
έχουν υποχρέωση παρακολούθησης της «Τάξης Μαθητείας» για
την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον εξακόσια (600)
ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ’ Τάξη του
Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου.
4. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρµοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, στους
αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας». Κατά περίπτωση, ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να αιτηθεί τη συνδροµή από Υπουργεία
που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος, για
όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση, ως προς την
οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Οι
επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα µε το προβλεπόµενο Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για
το συγκεκριµένο επίπεδο προσόντων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραµµατικών συµφωνιών
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις

επιστηµονικές ενώσεις εφόσον υπάρχουν, καθορίζεται το σύστηµα των εξετάσεων πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων της «Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων,
η οργανωτική δοµή, ο τύπος των χορηγούµενων τίτλων και τυχόν
βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των
εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στην
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος άρθρου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου
χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια
των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισµός γίνεται
µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από εισήγηση της
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία
αποζηµίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα, που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης.
5. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των δύο κύκλων σπουδών του Επαγγελµατικού Λυκείου καθορίζονται µε
προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.
3879/2010.»
6. Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος
14 ως εξής:
«14. Η «Τάξη Μαθητείας» του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση β’
του νόµου αυτού, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των
αποφοίτων αυτής εφαρµόζεται, πιλοτικά, σε περιφέρειες της
χώρας ως ακολούθως:
Α. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική,
εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ..
Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι
(6) µηνών και εφαρµόζεται σε αυτή πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» έντεκα (11) συνολικά ωρών, επιµερισµένων σε δύο (2)
τουλάχιστον ηµέρες εβδοµαδιαίως, χωρίς παρέκκλιση του προγράµµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου, το οποίο διδάσκεται στη σχολική µονάδα του ΕΠΑ.Λ.,
ή/και τις σχολικές µονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή/και του
Ο.Α.Ε.Δ..
Γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται:
α. Οι περιφέρειες της χώρας, στις οποίες θα υλοποιηθεί πιλοτικά η «Τάξη Μαθητείας».
β. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των µαθητευοµένων και
των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση
της «Τάξης Μαθητείας».
γ. Ο αριθµός των µαθητευοµένων.
δ. Οι ειδικότητες που θα εφαρµοστούν πιλοτικά στην «Τάξη
Μαθητείας».
ε. Οι υποχρεώσεις των µαθητευοµένων και των επιχειρήσεων
που θα συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή της «Τάξης Μαθητείας».
στ. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ώστε
να διασφαλίζεται το πλαίσιο ποιότητας, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας».
Δ. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εφαρµόζει πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρµογή της
«Τάξης Μαθητείας», όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
12 του ν. 4186/2013, για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5).»
Άρθρο 73
Ρύθµιση εργασιακών θεµάτων των εργαζοµένων
στα ιδιωτικά σχολεία
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Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4283/2014, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισµικού, ψυχαγωγικού
ή αθλητικού σκοπού, εντός του χρονικού διαστήµατος από 10
Σεπτεµβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζοµένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζοµένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόµιµη
και αµείβεται, σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αµοιβή για υπερωριακή εργασία
ή και εργασία κατά τις Κυριακές.»
Άρθρο 74
Ρύθµιση θεµάτων Διεθνούς Πανεπιστηµίου
της Ελλάδος
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποτελείται
από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, τη Σχολή
Οικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Επιστηµών και τη Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράµµατα
Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράµµατα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε µεταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα µε τα προγράµµατα
σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστηµίων της χώρας και οδηγούν
σε αντίστοιχους ισότιµους τίτλους σπουδών (πτυχίο, µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωµα). Μέχρι να
καταστεί το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αυτοδύναµο, δύνανται να ορίζονται ως Διευθυντές προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών και ως ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι των
προγραµµάτων του, αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστηµίου, το γνωστικό αντικείµενο των οποίων είναι συναφές µε τα
παραπάνω προγράµµατα σπουδών, καθώς και υπηρετούντες
Επίκουροι Καθηγητές στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Με απόφαση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που επικυρώνεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) µπορεί να παρέχει πανεπιστηµιακή από
απόσταση εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση, ότι το Πρόγραµµα
σπουδών της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού προγράµµατος
σπουδών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική
Συνέλευση, η οποία ορίζεται µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη, που
δύνανται να είναι Καθηγητές, συνταξιούχοι αφυπηρετήσαντες
Καθηγητές ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστηµίων και Διευθυντές ή τέως Διευθυντές Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, των
οποίων το γνωστικό αντικείµενο πρέπει να είναι σχετικό µε την
επιστήµη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζεται µεταξύ των µελών της ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να κατέχει θέση της βαθµίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί ο Γραµµατέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραµµατέας.»
3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3391/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή αλλοδαπού
Πανεπιστηµίου, ισότιµου ή αντίστοιχου µε τίτλους σπουδών των
ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και (ii) η
πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των
φοιτητών εκτιµώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο
βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος του πρώτου κύκλου σπουδών, β)
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η βαθµολογία των συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) προπτυχιακών µαθηµάτων, γ) το Πανεπιστήµιο ή Σχολή ή Τµήµα προέλευσης του
πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο UK NARIC)
και δ) δύο συστατικές επιστολές.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού και ο γραµµατέας της, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα προϊσταµένου της γραµµατείας, ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού είναι πενταµελής και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως πρόεδρο, τρεις εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα από τις βαθµίδες του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εµπειρογνώµονα µε ειδικές γνώσεις σε θέµατα διαχείρισης πόρων.»
Άρθρο 75
Ρύθµιση θεµάτων κολλεγίου
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επίσης, περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη κατηγορία
(κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράµµατα σπουδών
οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor's) τουλάχιστον τριετούς
διάρκειας ή σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master's), εφόσον
αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) απο διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται
οι διεθνείς οργανισµοί πιστοποίησης.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 78), είναι αρµόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της
περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/ 2008 (Α’
177) και των πτυχίων και µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β’ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
από την παρ. 23α του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) και από
την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008.
Κατά τα λοιπά, το Σ.Α.Ε.Π. εφαρµόζει αναλογικά τη διαδικασία
του π.δ. 38/2010.»
Άρθρο 76
Ισοτιµία τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α’ 80) ως
ακολούθως:
«8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισµών στους οποίους µετέχει η Ελληνική Δηµοκρατία, είναι ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δηµοσίων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εφαρµοζόµενων αναλογικά
των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.»
Άρθρο 77
Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Προστίθεται παρ. 36 στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
ως ακολούθως:
«36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου
7 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»
(Α’ 83), στους έως το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες
φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που µετονοµάζονται χωρίς µεταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τµήµατος όπως προκύπτει από τη
µετονοµασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το
ακαδηµαϊκό έτος 2012- 2013 εισαχθέντες φοιτητές των τµηµάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που µετονοµάζονται µε παράλληλη µεταβολή του γνωστικού τους αντικειµένου, η αύξηση του
αριθµού των εξαµήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών
του τµήµατος, όπως προκύπτει από τη µετονοµασία, ύστερα από
την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση µαθηµάτων, που
θα καθοριστούν µε απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος.»
2. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) στο
τέλος της περίπτωσης α’ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.»
3 . Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α’ 141) στο
τέλος της περίπτωσης γ’ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.»
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α’195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως:
«Μόνιµοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν µετά τις
6.9.2011 σε αυτήν τη βαθµίδα από τη βαθµίδα του Καθηγητή
Εφαρµογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα να ζητήσουν µετά από τρία (3)
έτη από το διορισµό τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή
την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν
εξελιχθούν, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, παραµένουν
στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας
τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή
τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 78
Θέµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθµίσεις ερευνητών
των ερευνητικών ιδρυµάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 128) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως:
«β. να παραδίδουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα,
καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεµινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγµένα στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τµήµα ή σε Προγράµµατα
Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ' ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδοµαδιαίως. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των
µελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται το
πολύ κατά δύο (2) ώρες, µόνο µετά από σχετικές αποφάσεις των
αρµόδιων οργάνων.
γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι
(6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό,
ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο.»
Άρθρο 79
Ρύθµιση θεµάτων µελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι.
Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται να µεταβάλουν το
γνωστικό αντικείµενό τους ύστερα από συνεκτίµηση του διδακτικού, συγγραφικού, ερευνητικού και κλινικού-εργαστηριακού
έργου τους, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από προηγούµενη αίτηση του ενδιαφεροµένου, γνώµη
του οικείου Τοµέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος, όπου υπηρετούν.

Άρθρο 80
Ρύθµιση θεµάτων µετάταξης εκπαιδευτικών
Η παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Οι µετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών
υπαλλήλων, δυνάµει των διατάξεων του
ν. 1824/1988
(Α’ 296) και του ν. 4057/2012 (Α’ 54) µπορούν να διενεργούνται
και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι
συναινούν προς αυτό.»
Άρθρο 81
Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα
Στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων της χώρας
θα δοθεί ακαδηµαϊκή ταυτότητα, η οποία θα συνδράµει την παροχή ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών στους
κατόχους της. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τις ακαδηµαϊκές
ταυτότητες καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 82
Γενικός Διευθυντής Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Μέχρι το διορισµό Γενικού Διευθυντή της Αρχής µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετείται Γενικός Διευθυντής
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο
οποίος µπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην περίπτωση αυτή παρέχει τις
υπηρεσίες του στην Αρχή αµισθί, ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»
Άρθρο 83
Μερική απασχόληση καθηγητών
Προστίθεται παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
«24. Εξαιρετικά, µέχρι 30.8.2016 οι καθηγητές µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της µερικής απασχόλησης και πριν τη
συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής άσκησης καθηκόντων στη
βαθµίδα του πρώτου διορισµού τους, τηρούµενων των όρων των
παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και
λαµβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.»
Άρθρο 84
Ρύθµιση για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Για το 2014 εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης
η πληρωµή, λόγω ειδικών συνθηκών, της δαπάνης από τους ΚΑΕ
0711, 0721, 0731 και 0732 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
στις περιπτώσεις που η απόφαση δέσµευσης πίστωσης είναι µεταγενέστερη της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της δαπάνης, εφόσον έχει προβλεφθεί η εγγραφή πίστωσης στον
προϋπολογισµό του έτους 2014.
Άρθρο 85
Ρυθµίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας
της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.
1.α. Το σύνολο των πράξεων, καθώς και οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον Ειδικό Διαχειριστή της υπ’ αριθµ. ΟIΚ
02/11.6.2013 (Β’ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονο-
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µικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό θεωρούνται νόµιµες, εφόσον αυτές αφορούσαν την άσκηση των υποχρεώσεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α της ίδιας ως άνω απόφασης,
στο πλαίσιο εκτέλεσης των κάθε είδους συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, προµήθεια υλικών ή ανάθεση έργων που έχουν
συναφθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Στις πράξεις και δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνονται,
ενδεικτικά, µίσθωση ραδιοτηλεοπτικών κυκλωµάτων, προµήθεια
προγράµµατος και πληρωµή πνευµατικών δικαιωµάτων, παροχή
υπηρεσιών διερµηνείας, φύλαξης και εστίασης, παροχή τεχνικών
διευκολύνσεων στην εκποµπή προγράµµατος από ή προς ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, συνδροµές σε διεθνείς Οργανισµούς, Ενώσεις ή άλλους φορείς, συνδροµές σε
ειδησεογραφικά πρακτορεία, παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή, µαγνητοσκόπηση και εκποµπή προγράµµατος, παροχή νοµικών, λογιστικών, γραµµατειακών και λοιπών υποστηρικτικών
υπηρεσιών, προµήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και οι οικείες πληρωµές εκτελούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εφόσον:
αα) ο Ειδικός Διαχειριστής διαπιστώσει µε σχετική απόφασή
του, την εκτέλεση της προµήθειας, έργου, υπηρεσίας, καθώς και
το ύψος της σχετικής δαπάνης, µετά από ειδικώς αιτιολογηµένη
πρόταση Επιτροπής Παρακολούθησης που συστήνεται µε απόφασή του, ββ) οι δικαιούχοι παραιτηθούν ρητά και ανεπιφύλακτα
από οποιαδήποτε άλλη αξίωσή τους και ένδικο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, γγ) εγκριθεί η οικεία
πληρωµή από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 4Β της υπ’
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 (Β’ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δδ)
αναρτηθούν το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι αναρτητέες στο δικτυακό τόπο του
προγράµµατος «Διαύγεια» πράξεις της παρούσας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
β. Η ρύθµιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου
ισχύει, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ββ’, γγ’ και δδ’ αυτής
και εφόσον είχαν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των αρµοδίων
οργάνων της και για αναληφθείσες υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, προµήθεια υλικών ή ανάθεση έργων που έχουν εκπληρωθεί, παραδοθεί
στην ΕΡΤ Α.Ε. ή εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µέχρι τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, χωρίς να έχουν καταρτισθεί οι οικείες συµβάσεις.
γ. Οι πληρωµές της παρούσας παραγράφου που εκτελούνται
στην ηµεδαπή υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις, οι δε δαπάνες που εκτελούνται στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από κάθε υπέρ του Δηµοσίου και
οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης.
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014
(Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα µέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ.
Δ5Β1181650/27.11.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης στις 27.11.2013 και µέχρι 20.11.2014,
ηµεροµηνία παράδοσης του έργου της, η οποία βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 4Β της ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό.»
3.α. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 42 του
ν. 4262/2014 οι λέξεις «από την 1η Σεπτεµβρίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Φεβρουάριου 2015».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν.
4262/2014 οι λέξεις «σε ογδόντα (80) ηµέρες» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες».
4.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος
αυτή προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014
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και τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου έβδοµου του ν.
4279/2014 (Α’ 58), οι λέξεις «µέχρι τις 31.1.2014» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «µέχρι την 31.1.2015».
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4Α της υπ’
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο µόνο της υπ' αριθµ.
ΟΙΚ 01/22.1.2014 (Β’ 133) κοινής απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονοµικών µετά τις λέξεις «κατά τα οριζόµενα στη σύµβαση» προστίθενται λέξεις ως
εξής: «µέχρι την έναρξη εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος υπό το σήµα του νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα.»
5.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ’
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.
4203/2013 (Α’ 235) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου
42 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και την παρ. 5 του άρθρου έβδοµου
του ν. 4279/2014 (Α’ 158), οι λέξεις «για συνολικό χρονικό διάστηµα µέχρι δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία της πρώτης πρόσληψης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της
30.6.2015».
β. Συµβάσεις του προσωπικού που προσελήφθη δυνάµει της
παρ. 3 του άρθρου 4Α της υπ' αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, οι οποίες έληξαν εντός του µηνός Νοεµβρίου 2014 λόγω παρέλευσης του προΐσχύοντος ορίου των δεκαπέντε µηνών, δύνανται να παρατείνονται από τη λήξη τους και
µέχρι του χρονικού ορίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α της
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως προστέθηκε µε την
παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 και ισχύει, καταργείται.
Άρθρο 86
1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988,
όπως ισχύει,αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε µέλος της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε
έως δύο (2) από τους προέδρους και σε έως τέσσερα (4) από τα
µέλη µε σταυρό προτίµησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα
από το όνοµα του υποψηφίου.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
1756/1988, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένουν στη θέση τους και
ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους.»
3. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
1756/1988, όπως ισχύει, καταργείται.
4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 1756/1988,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Δεν οφείλεται µισθός για το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο ο δικαστικός λειτουργός απο δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία.
4. Στο τέλος της περίπτωσης β’ του άρθρου 2 του ν.
2472/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων εφαρµόζονται
αναλόγως και στις περιπτώσεις εγκληµάτων, των οποίων ο δράστης κρίνεται από τον αρµόδιο εισαγγελέα ιδιαίτερα επικίνδυνος
για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και διαφεύγει τη σύλληψη ή
είναι αγνώστου διαµονής.»
Άρθρο 87
Στο τέλος της περίπτωσης γγ’ της παρ. 1 του άρθρου έκτου
του ν. 4092/2012 «Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» (Α’
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174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου
σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό
Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου,
Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου
11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6), (Α’ 175)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 220)
προστίθεται η φράση:
«Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αµοιβές από κάθε
είδους προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των δηµοσίων Ερευνητικών Οργανισµών δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και Τεχνολογικών φορέων.»
Άρθρο 88
Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 53 του
ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση στ’ ως ακολούθως:
«στ) επιτρέπεται η µετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστηµίου και
σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τµήµα Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου
ποσοστού δεν µπόρεσαν να εγγράφουν στο Τµήµα προτίµησής
τους αλλά οπουδήποτε αλλού.»
Άρθρο 89
Οι διοικητικές κυρώσεις και τυχόν πρωτόκολλα κατεδάφισης
για τις υφιστάµενες κατασκευές κατά µήκος της οδού «Ακτή Κουµουνδούρου» επί της ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή
Μικρολίµανο, του Δήµου Πειραιώς, αναστέλλονται µέχρι και την
έγκριση των σχετικών µελετών αναπλάσεως της περιοχής από
τις αρµόδιες υπηρεσίες, και το αργότερο µέχρι την αποκλειστική
προθεσµία των 12 µηνών από την ψήφιση του παρόντος.
Εντός αποκλειστικής προθεσµίας 12 µηνών από την ψήφιση
του παρόντος να έχει ολοκληρωθεί η µεταστέγαση των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις ως άνω κατασκευές.
Άρθρο 90
1. Για την άσκηση στην Ελλάδα, από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιαδήποτε δραστηριότητας, που εµπίπτει στο άρθρο 39
του παρόντος, απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο άδεια χορηγείται κατά
περίπτωση:
α) Για την εισαγωγή, εγκατάσταση µηχανηµάτων ιοντιζουσών
και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς εν γένει,
καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρµογές εν γένει, µε απόφαση της
ΕΕΑΕ. Προϋπόθεση για την έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι η προηγούµενη κτήση άδειας σκοπιµότητας, η οποία
χορηγείται µε απόφαση του οικείου αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και µη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του
Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 23 του ν.
3868/2010 (Α’ 129), και σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
µε αριθµ. ΔΥΓ2/οικ.154949/ 10.12.2010 (Β’ 1918), όπως τροποποιήθηκε µε την ΔΥΓ2/ οικ. 40456/24.4.2012 (Β’ 1336), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΓΠ/ οικ 92211/4.10.2013 (Β’ 2494)
και ισχύει.
β) Για την εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία ή χρήση µηχανηµάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για οποιοδήποτε µη ιατρικό σκοπό, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία
εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών για µη ιατρικές εφαρµογές µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µετά
από σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ, ή µε απόφαση της ΕΕΑΕ προκειµένου για εκπαιδευτικές και ερευνητικές εφαρµογές.
γ) Για την εισαγωγή, παραγωγή, κατοχή, διάθεση και χρήση,
µεταφοράς και απόθεσης ή απόρριψης πάσης φύσεως ραδιενεργών ουσιών, καθώς και πάσης φύσεως ραδιενεργών πηγών

περιλαµβανοµένων και των σχάσιµων υλικών µε απόφαση της
ΕΕΑΕ.
3. Για τη χορήγηση των ως άνω αδειών απαιτείται πιστοποιητικό της ΕΕΑΕ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, των
µηχανηµάτων και των συνθηκών λειτουργίας των ως άνω εργαστηρίων ή υποδοµών από την άποψη ακτινοπροστασίας.
4. Η ειδική άδεια της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου
χορηγείται σε ιατρούς, κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως του
επαγγέλµατος και κατόχους ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής ή
ακτινοθεραπευτικής - Ογκολογίας ή Πυρηνικής Ιατρικής, σε
οδοντιάτρους κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλµατος και
κτηνιάτρους. Προκειµένου για τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και τις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η ειδική άδεια χορηγείται στο νοσοκοµείο ή τη µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, τη δε ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων µονάδων έχει
το ειδικευµένο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.
5. Το δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης των
ορυκτών υλών που περιέχουν σε εκµεταλλεύσιµες ποσότητες
ραδιενεργά στοιχεία, καθώς και ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος αυτού, διέπονται από τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών, καθώς και των Ειδικών Κανονισµών που εκδίδονται
κατ’ εφαρµογή του.
6. Η έγκριση των Ειδικών Κανονισµών της προηγουµένης παραγράφου, καθώς και η τροποποίηση ή συµπλήρωση των διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών
που αναφέρονται στα µέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια εν
γένει γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ.
7. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που κατά την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητάς του ή τυχαίως εντοπίζει την ύπαρξη
ραδιενεργών υλικών σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αµελλητί στα Υπουργεία Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας,
Υγείας,
Παιδείας
και
Θρησκευµάτων και την ΕΕΑΕ.
Άρθρο 91
Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. της
6/17.10.1978 (Δ’ 538), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Το συντελεστή δόµησης του γηπέδου, ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 0,3, το ύψος του κτιρίου, το οποίο δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα 11 µέτρα και τον αριθµό των ορόφων, ο οποίος
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3.»
Άρθρο 92
1. Το άρθρο 9 του ν. 4285/2014 τροποποιείται ως εξής:
«Η υποβολή αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δύναται να λάβει χώρα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
ως τις 19.12.2014.»
2. Στο άρθρο 63 του ν. 4277/2014 η φράση «Εντός τριών ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «Από την εποµένη εργάσιµη
ηµέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως τις 31.12.2014».
3. Όσες αποφάσεις αρµοδίων για το διορισµό οργάνων των
Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ ως φορέων υποδοχής έχουν εκδοθεί µέχρι και
τις 3.10.2014 ολοκληρώνονται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της.
Άρθρο 93
Συµβάσεις Ορισµένου Χρόνου Δηµόσιων Ερευνητικών
Οργανισµών Ιδιωτικού Δικαίου
Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των ερευνητών, του
τεχνικού και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, καθώς και
του εν γένει προσωπικού των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών
ιδιωτικού δικαίου και των Τεχνολογικών Φορέων που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράµµατα, τα οποία
χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους
ή ιδιωτικά κονδύλια, δύνανται να παρατείνονται χωρίς περιορι-
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σµό, µέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνάφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994,
αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως
συµβάσεων αορίστου χρόνου.
Άρθρο 94
Προµήθειες
1. Μετά την περίπτωση δ’ της υποπαραγράφου I της παρ. 5
του άρθρου 21 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160) προστίθενται περιπτώσεις
ε’ και στ’ως εξής:
«(ε) Οι Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύονται
από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ),
εφόσον η κάλυψη της δαπάνης γίνεται από πηγές εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού.
(στ) Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και
τα Ν.Π.Ι.Δ. που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011.»
2. Στο άρθρο 27 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α’160) προστίθεται
παράγραφος 5, ως εξής:
«5) Στις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται από τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, που εποπτεύονται από τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.Δ.
που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του
ν. 4009/2011, για την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού, επιστηµονικών ειδών, προϊόντων, υλικών, συγγραµµάτων και υπηρεσιών, που προορίζονται: α) για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για
επιστηµονικά πειράµατα και έρευνες, καθώς και για την πραγµατοποίηση εκδόσεών τους, β) για τη διοργάνωση και συµµετοχή
σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια ή την προβολή και διάχυση
ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσµάτων των έργων
που διαχειρίζονται οι ανωτέρω Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και γ)
για την κάλυψη αναγκών Δηµόσιας Υγείας.»
3. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 160) προστίθεται περίπτωση δ’, ως εξής:
«δ) Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών και έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης,
µετά από απόφαση του αρµόδιου οργάνου τους, υπό την προϋπόθεση, ότι η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους και η προµήθεια εκτελείται για την παραγωγή, υποστήριξη, προβολή και
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων ή στο πλαίσιο ερευνητικών, αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενών
έργων και συµφωνιών ή υποστήριξης της λειτουργίας ή διαχείρισης και αξιοποίησής τους.
Οι Τεχνολογικοί Φορείς, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 1514/1985 ως ανώνυµες εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονταν από φορείς του δηµόσιου τοµέα διενεργούν τις διαδικασίες προµηθειών, υπηρεσιών
και έργων τους µέσω των Κανονισµών Προµηθειών τους, οι
οποίοι παραµένουν σε ισχύ κατά παρέκκλιση της διάταξης της
παρ. 1Γ του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του Ενωσιακού Δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων.»
Άρθρο 95
Πανεπιστηµιακοί Υπότροφοι
Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.
4115/2013, τροποποιείται ως εξής:
«6. Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους είτε
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κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες
είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, δύναται να απασχολούνται
ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού,
οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόµενου
δια της συµβάσεως. Οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων
A’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της
ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου
γίνεται µετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα
και έγκριση από τη Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρι ενός Πανεπιστηµιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα. Δύναται αυτή να
ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός χρόνος
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστηµιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης
ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσής τους θα γίνεται από
υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τµήµα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..»
Άρθρο 96
Στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 24
ως ακολούθως:
«24. Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών των Ιδρυµάτων, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια µε πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση,
µετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου
Ιδρύµατος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά µε
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του
Ιδρύµατος.»
Άρθρο 97
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α’ 226)
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
σε σχολεία της Κύπρου και ισότιµα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιµοποιηθεί για απονοµή σύνταξης,
καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος και για την υπηρεσιακή τους
κατάσταση.»
Άρθρο 98
Στο άρθρο 80 παρ. 12 περίπτωση δ’ του ν.4009/2011 στο τέλος
προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια:
«Προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών τµηµάτων ΑΕΙ, των
οποίων το Ίδρυµα υπέβαλε προς την Α.ΔΙ.Π. Ιδρυµατική Έκθεση
εσωτερικής αξιολόγησης, και προήλθαν από συγχωνεύσεις και
καταργήσεις τµηµάτων, ή µετονοµάσθηκαν, θεωρούνται πιστοποιηµένα (αξιολογηµένα σύµφωνα µε το ν. 3374/2005), έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π..
Τα εν λόγω τµήµατα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναµα ή να
συνδιοργανώνουν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης των προγράµµατα σπουδών τους.»
Άρθρο 99
Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, κατά την έννοια της
παρ. 2 στοιχείο θ’ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), για
όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται
στην ανωτέρω διάταξη, περιλαµβάνεται και η συµµετοχή σε κάθε
είδους προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται από διεθνείς
ή ιδιωτικούς πόρους, των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Νοµικών Προσώπων
για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που
ιδρύονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν.
2413/1996 (Α’ 124) και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
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για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των
Α.Ε.Ι., που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του
ν. 4009/2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούν τα διδακτικά
και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις
του ν. 4009/2011 και από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα
των Α.Ε.Ι..
Άρθρο 100
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα.....................................2014
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4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΥΓΕΙΑΣ
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7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

8. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
12. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 28 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

