ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’
Πέµπτη 7 Μαΐου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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i. σχετικά µε τις εκκρεµότητες του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), σελ. 2341
ii. σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες για παροχή εξαρτηµένης και
εποχικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Καστοριάς, σελ.
2342
iii. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου "EUROMEDICA - ΑΡΩΓΗ" της περιοχής
Θεσσαλίας, σελ. 2343
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ii. σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου,
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γ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 2349
δ) Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την καθυστέρηση της υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ
µέσω ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία εκατόν εξήντα (160) χιλιάδων
νέων θέσεων απασχόλησης, σελ. 2352
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του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης -Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», σελ. 2356
2. Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις»,
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Πέµπτη 7 Μαΐου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 7 Μαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.40’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ανάγνωση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παρακαλείται η Γραµµατέας της Βουλής κ. Παναγιώτα Δριτσέλη να αναγνώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα αίτηµα φυσικοθεραπευτών για αποκατάσταση
της τακτικότητας στις πληρωµές από τον ΕΟΠΥΥ.
Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα προβλήµατα
του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου και του Περιφερειακού Ιατρείου
Αλοννήσου.
Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα οικονοµική ενίσχυση αθλητικής διοργάνωσης Run Greece Καστοριάς 2015.
Οι Βουλευτές Ροδόπης, κύριοι Μουσταφά Μουσταφά και
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν κατέθεσαν αναφορά προς τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα προβλήµατα στο Μεθοριακό Σηµείο Διαβατηριακού Ελέγχου Νυµφαίας
Ροδόπης.
Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα αδειοδότηση παρακάρλιων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα αξιολόγηση προγραµµάτων
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων Κρήτης.
Ο Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαµάνης κατέθεσε αναφορά προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα στάση πληρωµών στο Ελληνικό
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.
Η Βουλευτής κ. Μαρία Αντωνίου κατέθεσε αναφορά προς τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα
πρόβληµα πληρωµής των συµβασιούχων υπαλλήλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισµού του Δήµου Καστοριάς,
λόγω καθυστερηµένης δηµοσίευσης της πρόσληψης στην Εφη-

µερίδα της Κυβέρνησης.
Οι Βουλευτές κ. Σάκης Βαρδαλής και κ. Ελένη Γερασιµίδου
κατέθεσαν αναφορά προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε θέµα την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», µε την οποία ζητούν να διασφαλιστεί η λειτουργία των
µαθητικών κατασκηνώσεων του Υπουργείου και να διατεθούν τα
απαραίτητα κονδύλια.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Υπουργό Υγείας,
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα τη διαµαρτυρία για την άδικη κατά τη γνώµη του
περικοπή σύνταξης που έχει υποστεί λόγω άρνησής του να παραλάβει αριθµό ΑΜΚΑ για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.
Ο Βουλευτής Βασίλειος Κεγκέρογλου κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, µε θέµα την αλλαγή
νοµοθετικού πλαισίου για αποζηµίωση από καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το αίτηµα για απόδοση της δικαιοσύνης
στο θέµα των διαφόρων χειρισµών περί την πρόσφατη αυτοκτονία του άτυχου Βαγγέλη Γιακουµάκη.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την επιστολή του κ. Μπέσκου
Γεωργίου, όπως προωθήθηκε σχετικά µε αιτήµατα που αφορούν
σε προτεινόµενες ρυθµίσεις για κλαδικά εργασιακά ζητήµατα
των δικηγόρων προς ένταξη στο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών την επιστολή που προωθήθηκε
από την Επαγγελµατική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, µε θέµα το αίτηµα να καλέσουν επίσηµα
τα κόµµατα όλα τα στελέχη που έχουν διατελέσει πρώην και νυν
Υπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Βουλευτές, Πρόεδροι, κ.λπ., να επαναπατρίσουν όλα τα κεφάλαιά τους, προκειµένου να δώσουν την αναγκαία και πολύτιµη ρευστότητα στο
πιστωτικό σύστηµα της χώρας.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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την επιστολή πολίτη σχετικά µε θέσεις και προτάσεις για την επανασύσταση της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών την επιστολή πολίτη µε θέµα τη
διαµαρτυρία του σχετικά µε επίφοβο κατά τη γνώµη του χειρισµό
της Κυβέρνησης που πρόκειται να συνοδεύσει την ψήφιση της
ρύθµισης για τις εκατό δόσεις στη διαδικασία εξόφλησης οφειλών προς το δηµόσιο.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
την επιστολή πολίτη µε θέµα ενστάσεις και προτάσεις για το σχέδιο νόµου: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση
αδικιών».
Η Βουλευτής κ. Παπανάτσιου Αικατερίνη κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό
του υποστελεχωµένου Δασονοµείου Σκιάθου.
Ο Βουλευτής κ. Ζήσης Ζάννας κατέθεσε αναφορά προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε
θέµα τη στελέχωση της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης.
Ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας κατέθεσε αναφορά προς τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την επιστολή της τοπικής κοινότητας Σουλίου σχετικά µε το πρόβληµα
της αυξανόµενης εγκληµατικότητας.
Οι Βουλευτές κ.κ. Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη και Γεώργιος Λαµπρούλης κατέθεσαν αναφορά προς τον Υπουργό
Υγείας µε το κείµενο των εργαζοµένων του Ελληνικού Κέντρου
Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, µε το οποίο ζητούν την ικανοποίηση µίας σειράς αιτηµάτων.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα τη διαµαρτυρία για
µειώσεις σε µισθολογικό βοήθηµα στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
θέµα αιτήµατα από την Επαγγελµατική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα αίτηµα για ανέγερση µνηµείου πεσόντων υπέρ της πατρίδας σε οικισµό των Καλαβρύτων.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Υγείας την επιστολή πολίτη µε θέµα τον εξαναγκασµό που έχουν υποστεί οι γιατροί, προκειµένου να ενταχθούν στο ΠΕΔΥ από τον ΕΟΠΠΥ, κλείνοντας τα ιατρεία τους.
Ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε
θέµα σεβασµό στις επιταγές του Συντάγµατος - διορισµός των
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.
Ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε αναφορά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προς τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιστολή
της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, που διεκδικούν φοροαπαλλαγές.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων την
επιστολή της Επαγγελµατικής Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, µε αίτηµα για άµεση συνάντηση
µε τον Υπουργό Παιδείας.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η κατάθεση αφορά ένα άρθρο µε αφορµή συνέντευξη του
κ. Ράλλη Γεωργίου.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα αιτήµατα των τριτέκνων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα πρόταση αποκατάστασης
των δηµοτικών αστυνοµικών.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών και προς τον Υπουργό Επικρατείας, µε θέµα αίτηµα µέλους του Δηµοτικού Συµβουλίου του
Δήµου Αλεξανδρούπολης να διερευνηθεί η νοµιµότητα προέλευσης χρηµατικών κονδυλίων που χορηγήθηκαν ως δωρεά.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, µε θέµα ανάγκη για προσωρινή αδειοδότηση της λειτουργίας των υπαίθριων σταθµών στάθµευσης
αυτοκινήτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Δριτσέλη.
Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών.
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων να
σας ενηµερώσω ότι από τη Βουλευτή κ. Μαρία Αντωνίου ζητείται
άδεια προκειµένου να παραστεί από 13 έως 17 Μαΐου στα εγκαίνια της τουριστικής έκθεσης SITEV που θα λάβει χώρα την περίοδο αυτή στο Αλγέρι της Αλγερίας.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο κ. Φώτιος Γραικός, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής,
ζητάει άδεια για να απουσιάσει στο εξωτερικό από 12 έως 14
Μαΐου για κοµµατική υποχρέωση και επικαλείται το άρθρο 76 παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισµού. Το ίδιο ζητάει και ο Βουλευτής
της Χρυσής Αυγής κ. Γεώργιος Γαλέος.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Η Βουλή ενέκρινε τις
ζητηθείσες άδειες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 151/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Ποταµιού
κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις
εκκρεµότητες του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης.
Παρακαλώ, κύριε Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναγκαστικά θα είµαι σύντοµος.
Καληµέρα, κύριε Υπουργέ. Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισµός
Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας έχουν
καταργηθεί ήδη από το 2013. Οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι
έχουν ενσωµατωθεί στον ΟΑΕΔ, χωρίς ωστόσο καµµία πρόβλεψη ειδικής υπηρεσίας ή ξεχωριστού γραφείου ή οποιασδήποτε ξεχωριστής υπηρεσίας που θα εξυπηρετεί τις υποθέσεις
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει ούτε σε επίπεδο περιφέρειας αρµόδιο γραφείο. Το αποτέλεσµα είναι ότι µια σειρά από εκκρεµότητες που έχει αφήσει πίσω
του ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας χρονίζουν.
Ειδικότερα, η σηµαντικότερη από αυτές είναι ίσως η έκδοση
οριστικών παραχωρητηρίων για τις περίπου δεκαπέντε χιλιάδες
κατοικίες που έχει παραχωρήσει ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας τα τελευταία είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια χωρίς να έχει
εκδώσει οριστικά παραχωρητήρια.
Αυτή η διαδικασία αφορά πενήντα εννιά οικισµούς. Το 1/3 περίπου των κατοικιών δεν έχει καν κοστολογηθεί. Στα υπόλοιπα
2/3, δηλαδή περίπου στις εννιά χιλιάδες κατοικίες, δεν έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια και, όπου έχει γίνει προσπάθεια,
έχει κολλήσει σε διάφορα διαδικαστικά και νοµικά προβλήµατα.
Το αποτέλεσµα είναι ότι αυτές οι οικογένειες, δηλαδή οι δικαιούχοι του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, δεν µπορούν να
διαχειριστούν το ακίνητο, δεν µπορούν να το κληρονοµήσουν,
δεν µπορούν να το µεταβιβάσουν. Επίσης δεν µπορούν, ακόµα
κι αν επιθυµούν, να εξοφλήσουν ή να συνεχίσουν να πληρώνουν
τις δόσεις που αποµένουν, µε αποτέλεσµα και το δηµόσιο, δηλαδή ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, να χάνει χρήµατα,
αλλά και οι δικαιούχοι να µην µπορούν να διαχειριστούν το ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους.
Ένα παράδειγµα τέτοιου προβλήµατος που δεν µπορεί να
λυθεί είναι ο Οικισµός Μελίνα Μερκούρη ΙΙ στη Λάρισα, όπου έχει
γίνει κοστολόγηση τώρα µε πρωτοβουλία κάποιων από τους παλιούς εργαζόµενους. Το πρόβληµα είναι ότι είχε κοστολογηθεί
το ’98 µε µία τιµή 390 ευρώ. Η τιµή της νέας κοστολόγησης έχει
ανέβει στο 470 ευρώ µε τον νόµο του 2005. Όµως, δεν υπάρχει
κανείς να λύσει τις διαφορές και τις ενστάσεις που υπάρχουν,
πολύ λογικά, από τους δικαιούχους του οργανισµού. Το θέµα
αυτό έχει κατατεθεί ως ερώτηση.
Άρα, λοιπόν, τα προβλήµατα είναι η κατάργηση του ΟΕΚ, του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, χωρίς ταυτόχρονα να έχει
προβλεφθεί ειδική υπηρεσία στον ΟΑΕΔ, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν ένα σωρό προβλήµατα που δεν µπορούν να λυθούν.
Το κυβερνών κόµµα στην αντιπολίτευση είχε δεσµευθεί ότι θα
επανασυστήσει τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου είχε δεσµευθεί στις προγραµµατικές δηλώσεις.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι αν υπάρχει χρονοδιάγραµµα επανασύστασης του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και αν υπάρχει
κάποιος προγραµµατισµός ή κάποια βούληση µιας ενδιάµεσης,
ενδεχοµένως, λύσης, στην περίπτωση που προχωρήσει τελικά η
Κυβέρνηση στις δεσµεύσεις της για το διάστηµα που έρχεται για
τις πολλές εκκρεµότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπαργιώτα.

2341

Τον λόγο έχει τώρα για τρία λεπτά ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Σκουρλέτης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε
Μπαργιώτα, µε την επίκαιρη ερώτησή σας µας θυµίζετε τις επιπτώσεις άλλης µιας επιλογής των µνηµονιακών κυβερνήσεων, οι
οποίες διέλυσαν τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας και τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
Όλα αυτά που αναφέρετε στην ερώτησή σας είναι έτσι ακριβώς, ενώ θα προσέθετα, πέρα από το συγκεκριµένο παράδειγµα
από την περιοχή σας, και δεκάδες άλλα παρόµοια παραδείγµατα,
τα οποία ουσιαστικά έχουν µετατρέψει τους δικαιούχους σε οµήρους.
Εµείς, από την πρώτη µέρα που αναλάβαµε και µε βάση τις
προγραµµατικές µας δηλώσεις και δεσµεύσεις, κινούµαστε ήδη
σε µία κατεύθυνση για να λύσουµε το θέµα και των παραχωρητηρίων. Όµως αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υπάρξει µία
επαναξιολόγηση του κόστους, διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά
πράγµατα. Υπάρχει µία ραγδαία αποµείωση αξιών. Άρα δεν µπορούµε να χρεώνουµε τους δικαιούχους µε τιµές που δεν υφίστανται πλέον. Αφού, λοιπόν, λάβουµε υπ’ όψιν και τη δεινή
οικονοµική κατάσταση των περισσοτέρων από τους δικαιούχους,
θα πρέπει να πάµε πλέον και σε πιο ευνοϊκές γι’ αυτούς ρυθµίσεις.
Αυτή τη στιγµή περιµένουµε –και αυτό έχει ξεκινήσει µετά την
ανάληψη των καθηκόντων της διοίκησης από την κ. Καραµεσίνηνα έχουµε πολύ σύντοµα µία ολοκληρωµένη πρόταση.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω και κάτι άλλο, το οποίο µάς δηµιουργεί ένα επιπλέον εµπόδιο και αφορά τις δουλειές που πρέπει
να γίνουν παράλληλα στο πλαίσιο του Κτηµατολογίου. Διότι για
να υπάρξουν τα παραχωρητήρια, θα έπρεπε αυτά να έχουν καταγραφεί στο Κτηµατολόγιο. Το Κτηµατολόγιο λειτουργεί µε
τους δικούς του ρυθµούς. Θα µπορούσαµε να λέµε πάρα πολλά
γύρω από την υπόθεση του Κτηµατολογίου. Φαντάζοµαι ότι τα
γνωρίζετε και εσείς καλά. Όµως, θα πρέπει να κινηθούµε προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Πέρα από την επίλυση των συγκεκριµένων ζητηµάτων, κινούµαστε στο να αποκαταστήσουµε µία ξεχωριστή δοµή γι’ αυτά τα
ζητήµατα. Αυτή τη στιγµή δεν είµαι σε θέση να σας πω αν αυτή
η δοµή θα πάρει τελικά τη µορφή ενός ξεχωριστού οργανισµού,
όπως ήταν πριν ο ΟΕΚ. Σηµασία, όµως, έχει να µαζέψουµε όλον
αυτόν τον κόσµο που έχει σκορπίσει στο πλαίσιο του προγράµµατος κινητικότητας, διότι η µεταφορά των υπαλλήλων του ΟΕΚ
έγινε άρον άρον.
Ουσιαστικά έβαλαν ανθρώπους µηχανικούς, οι οποίοι είχαν µια
τεράστια εµπειρία γύρω από αυτά τα ζητήµατα, να εκδίδουν -ας
πούµε- κάρτες ανεργίας, άσχετα µε το αντικείµενό τους. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο µέσα σε αυτούς τους λίγους µήνες που βρισκόµαστε στα πράγµατα να µπορέσουµε να
αξιοποιήσουµε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά αυτή είναι
η πρόθεσή µας.
Νοµίζω ότι πολύ σύντοµα, πέρα από τα πολύ συγκεκριµένα
που σας είπα για το θέµα των παραχωρητηρίων, των διακανονισµών και της επαναξιολόγησης του κόστους, θα προχωρήσουµε
πια στην επανασύσταση µιας ξεχωριστής δοµής που να έρχεται
να καλύψει τις συγκεκριµένες ανάγκες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαργιώτας για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Συµφωνούµε, λοιπόν, στην εκτίµηση της κατάστασης. Απλώς
να επισηµάνω -γιατί είπατε πολλά πράγµατα- ότι υπάρχουν εκκρεµότητες µε τα δάνεια. Από τις περίπου διακόσιες χιλιάδες δανειολήπτες από τα ίδια κεφάλαια του οργανισµού αυτή τη στιγµή
µόνο το 15% πληρώνει. Είτε δηλαδή έχει αδυναµία είτε ο ΟΕΚ
δεν είναι σε θέση να εισπράξει. Έχουν σταµατήσει δηλαδή οι δόσεις κλπ. Είναι ένα τεράστιο ποσό και είναι µια τεράστια εκκρεµότητα. Υπάρχουν οι οικισµοί, οι οποίοι έχουν γήπεδα, αίθουσες,
χώρους που ανήκουν στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Χα-
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ρακτηριστικά για επτακόσια εξήντα πέντε περίπου από τα χίλια
διακόσια τόσα κτήρια που είναι παραχωρηµένα µέσα στους οικισµούς από τον ΟΕΚ σε τρίτους έχουν λήξει οι συµβάσεις, ερηµώνονται, καταστρέφονται και δεν αξιοποιούνται.
Το Κτηµατολόγιο, όπως είπατε, είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Υπάρχει µια εκτίµηση ότι περίπου εξήντα χιλιάδες ενστάσεις, δικαιώµατα και διεκπεραιώσεις ξεχωριστών υποθέσεων θα
χρειαστούν µέσα στην υπόλοιπη τριετία, εάν το Κτηµατολόγιο
προχωρήσει µε τους ρυθµούς που προχωρά. Εάν επιταχυνθεί,
θα είναι ακόµη µεγαλύτερο το πρόβληµα.
Έτσι, λοιπόν, απλώς ήθελα να επισηµάνω στη δευτερολογία
µου ότι χαίροµαι που ακούω ότι υπάρχει διάθεση της επανασύστασης. Θα ήταν ίσως σκόπιµο –γιατί καταλαβαίνω και συµφωνώ
µαζί σας ότι είναι µια µεγάλη και δύσκολη δουλειά η επανασύσταση µιας λειτουργίας που διαλύθηκε µε τον τρόπο που διαλύθηκε- έστω σε επίπεδο περιφέρειας οι υπάλληλοι µηχανικοί που,
όπως λέτε, αυτή τη στιγµή ετεροαπασχολούνται ή ακόµα χειρότερα δεν απασχολούνται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, να συγκεντρωθούν, έστω σε επίπεδο περιφέρειας, σε γραφεία που να
έχουν απ’ έξω την ταµπέλα «Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας»
ή «Εξυπηρέτηση» ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον η συγκέντρωση των πολλών προβληµάτων και των πολλών εκκρεµοτήτων,
η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση –αν θέλετε- θα µπορούσε να
βοηθήσει και θα µπορούσε να αποτελέσει µια χρήσιµη προεργασία για τη µελλοντική επανασύσταση του οργανισµού.
Θέλω κυρίως να επισηµάνω αυτή την ανάγκη, που ενδεχοµένως να βοηθήσει σε δεύτερο βαθµό στην ανασύσταση του οργανισµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, νοµίζω ότι κινούµαστε στο ίδιο µήκος κύµατος. Και ενδεχοµένως,
µέχρι που να είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε αυτή την ολοκληρωµένη, ξεχωριστή δοµή, να δούµε ένα τέτοιο βήµα αξιοποίησης των ανθρώπων που έχουν µια εµπειρία, όπως το προτείνατε. Δηλαδή παράλληλα, καθώς διαµορφώνουµε τη νέα
δοµή, να προχωράνε και οι υποθέσεις των ανθρώπων, των δικαιούχων. Διότι δεν θα περιµένουµε να επανασυσταθεί ένας ολόκληρος οργανισµός για να προχωρήσουν αυτά.
Θέλω, όµως, να κάνω µια επισήµανση για προβληµατισµό και
την απευθύνω και σε εσάς και στο κόµµα σας και στο σύνολο του
Κοινοβουλίου: Όλα αυτά γίναν στο όνοµα και κάτω από την πίεση
των µνηµονιακών επιταγών, για να συµµαζέψουν το δηµόσιο, για
να είναι λιγότερο σπάταλο. Παρ’ όλα αυτά και εδώ επιβεβαιώνεται ότι αυτή η πολιτική ήταν βαθιά αντικοινωνική και καταστροφική. Στον πιο ευαίσθητο τοµέα, αυτόν της στεγαστικής πολιτικής των πιο αδυνάτων, ήρθε το µνηµόνιο, αυτή την ισχνή, περιορισµένη κοινωνική αντίληψη που υπήρχε στην Ελλάδα να τη
διαλύσει. Άλλη µια επιβεβαίωση, λοιπόν, για ό,τι υπέστη η χώρα
τα τελευταία πέντε χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ωραία. Σας ευχαριστούµε.
Προχωράµε στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση, την πρώτη µε
αριθµό 154/ 28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερο κύκλου του
Βουλευτή Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Διαµαντόπουλου, επίσης, προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται
από τρίτες χώρες για παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Καστοριάς.
Και σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός
κ. Σκουρλέτης.
Ορίστε, κύριε Διαµαντόπουλε, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για πρώτη φορά φέτος ο αριθµός εισδοχής
πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτηµένη και εποχιακή απασχόληση
καθορίζεται έπειτα από εισήγηση της περιφέρειας προς το αρ-
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µόδιο Υπουργείο, µετά από σύσκεψη των εργοδοτικών φορέων
και αγροτικών συλλόγων µε τις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες. Αποτέλεσµα αυτής της σύσκεψης για την Καστοριά ήταν
να αποσταλεί έγγραφο προς το Υπουργείο µε τις απαιτούµενες
ανάγκες για µετακλητούς εργάτες από την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε ΚΥΑ, µε την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής για εποχιακή εργασία κατά
τόπους. Σύµφωνα µε αυτήν, ο αριθµός για την Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς καθορίστηκε σε εκατόν σαράντα έξι εργάτες
στο σύνολο και προσαύξηση δεκαπέντε εργατών για έκτακτες
ανάγκες. Οι ανάγκες, όµως, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του πρωτογενούς τοµέα είναι πολύ υψηλότερες σε
σχέση µε το εγκριθέν σύνολο της εκδοθείσας ΚΥΑ. Ανάγκες οι
οποίες αποτυπώνονται στην εισήγηση που στάλθηκε στο Υπουργείο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είναι πολλαπλάσια αυξηµένες σε σχέση µε τον τελικό εγκριθέντα αριθµό.
Η εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς φαίνεται
να µη λήφθηκε υπ’ όψιν από το αρµόδιο Υπουργείο, ίσως λόγω
του κατεπείγοντος έκδοσης της προαναφερόµενης ΚΥΑ αλλά και
της µεταβατικής περιόδου, ένεκα των εκλογών και της αλλαγής
της πολιτικής ηγεσίας.
Επειδή ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντικό πυλώνα της
τοπικής οικονοµίας της Καστοριάς, επειδή οι ανάγκες σε εργασία στον τοµέα αυτό δεν καλύπτονται από εγχώριους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ανεπάρκεια σε εργατικά
χέρια και πρόβληµα στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών,
επειδή αποτελεί πάγιο αίτηµα των αγροτικών συνεταιρισµών της
περιοχής η αύξηση των αδειών για µετακλητούς εργάτες, έτσι
ώστε να απασχολούνται νόµιµα στη χώρα µας, σας ερωτώ εάν
προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε τροποποίηση της εκδοθείσας ΚΥΑ, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των αδειών µετακλητών εργατών για εποχιακή εργασία, καθώς και να ληφθεί υπ’
όψιν η εισήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υπό
έκδοση ΚΥΑ που αφορά στην εξαρτηµένη εργασία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα της τοπικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Διαµαντόπουλε, το περιγράφετε καλά, αλλά σας λείπει
η εισαγωγή στο πρόβληµα µε την εξής έννοια: Ότι η περιφέρειά
σας καθυστέρησε και µε δικιά της ευθύνη δεν εστάλη πρόταση.
Κατά συνέπεια το Υπουργείο Εργασίας µαζί µε το Υπουργείο
Εσωτερικών, που είναι αρµόδια για την έκδοση της αντίστοιχης
ΚΥΑ για τους εποχικούς απασχολούµενους, διαµόρφωσαν έναν
αριθµό, ο οποίος αντιστοιχούσε στην περσινή χρονιά. Από φέτος,
όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν προτάσεις από την περιφέρεια,
αλλά και από τους κατά τόπους ΟΑΕΔ και από την ΟΚΕ.
Όλο αυτό, λοιπόν, το σύνολο των φορέων καθυστέρησε να καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι και εσείς
ως τοπικός Βουλευτής καλά θα κάνετε να τους πιέζετε, έτσι ώστε
να είναι στην ώρα τους έτοιµοι. Αυτός είναι ο ρόλος των τοπικών
Βουλευτών.
Από εκεί και έπειτα, πράγµατι το νούµερο των εκατόν σαράντα
έξι µπορεί κανείς να καταλάβει ότι είναι ένας αριθµός που υπολείπεται από τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ήδη έχουµε λάβει υπ’ όψιν τις πραγµατικές ανάγκες. Και
θα ήθελα να πω ότι µας έχει έρθει µία πρόταση από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η οποία κρίνεται, συγκρινόµενη και
µε άλλες περιφέρειες, ως ένα νούµερο απολύτως υψηλό. Υπάρχει ένα αίτηµα για να δοθούν άδειες σε δώδεκα χιλιάδες εργαζόµενους. Αυτό, αν το συγκρίνει κανείς µε άλλες περιοχές που
έχουν πολύ πιο αυξηµένες ανάγκες, είναι υπερπολλαπλάσιο. Άρα
και εδώ υπάρχει ένα θέµα καλύτερης προετοιµασίας στη διαµόρφωση των προτάσεων. Εµείς, όµως, θεωρούµε ότι θα ήταν εύλογο να προωθηθεί µία κοινή υπουργική απόφαση µε το αντί-
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στοιχο Υπουργείο, που να κινείται στον αριθµό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων απασχολούµενων για εργάτες γης και επιπλέον πεντακοσίων ατόµων για κτηνοτροφικές εργασίες.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα για µια προσαύξηση κατά 10%, αν κριθεί από τα πράγµατα πια πως δεν καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Διαµαντόπουλος για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως κατανοείτε κι εσείς, όποιον φορέα ή
υπηρεσία ρωτήσουµε ή όταν έλθει σε επαφή µε τον τοπικό Βουλευτή, πιθανότατα θα αναγνωρίσει ευθύνη στην όποια καθυστέρηση.
Αναγνωρίζω και αποδέχοµαι αυτό που λέτε, το οποίο προκύπτει και από την επιβεβαίωση της διαδικασίας, η οποία διορθώνεται µε τον αριθµό που έχετε πει. Βέβαια, κι εγώ µε τα στοιχεία
που έχω, απέχω από αυτόν τον αριθµό που µου επιβεβαιώσατε
για δώδεκα χιλιάδες. Στον τοµέα φυτικής και ζωικής παραγωγής
από τον Αγροτικό Σύλλογο Άργους-Ορεστικού έχω τον αριθµό
οκτακόσιοι, δηλαδή επτακόσιοι πενήντα σε φυτική και πενήντα
σε ζωική, του Συνεταιρισµού Καστοριάς εξακόσιοι τριάντα σε
ζωική και εξακόσιοι τριάντα στη φυτική και από την Γεωργική
Εταιρεία Οπωροκηπευτικών τέσσερις χιλιάδες.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι ο αριθµός που έχετε δώσει στο κοµµάτι της ζωικής παραγωγής καλύπτει τις αιτήσεις των τοπικών
φορέων, αλλά και οι τεσσερισήµισι χιλιάδες στη φυτική παραγωγή είναι ένας ικανός αριθµός, που δείχνει πως το Υπουργείο
πλέον αντιλαµβάνεται τις ανάγκες γενικότερα του πρωτογενή
τοµέα, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Ένα άλλο ζήτηµα που θα ήθελα να θέσω, κύριε Υπουργέ, το
οποίο πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν και να επιλυθεί -είµαι
στη διάθεσή σας και µετά από υπόδειξή σας, αν χρειάζεται να
γίνει περαιτέρω ενέργεια- είναι το ζήτηµα των µετακλητών εργατών γης από τρίτες χώρες και την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στην υψηλότερη κλίµακα ασφάλισης του ΟΓΑ, περί τα 1.200
ευρώ, για να µπορέσουν να πάρουν άδεια και να εισέλθουν σε
αυτόν τον χώρο.
Όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας, είναι ποσό που θα καλυφθεί
από τα µεροκάµατά τους ή θα κληθεί ο παραγωγός που θα προσκαλέσει τον εργάτη να τα καταβάλει. Δεν βλέπω ποια η λογική
να καταβάλλεται το υψηλότερο τίµηµα, της υψηλότερης κατηγορίας και όχι της χαµηλότερης. Θεωρώ πως είναι ένα µέτρο που
θα εισφέρει στα ταµεία και επίσης θα αποτρέψει οποιονδήποτε
κτηνοτρόφο ή αγρότη να προσφύγει σε διαδικασίες που δεν θα
ήθελε κι αυτός, για να µπορέσει να παράξει, παράνοµης εργασίας. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό, πρέπει να το δούµε. Το έχουν
θέσει όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και οι κτηνοτροφικοί και αγροτικοί συνεταιρισµοί στον νοµό.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την κατανόηση αλλά και για τη
λύση που δίνετε σε αυτό το µεγάλο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μία
µόνο επισήµανση θα ήθελα να κάνω, µια και βλέπω ότι η δροµολογούµενη τελικά από το Υπουργείο λύση ικανοποιεί τις ανάγκες.
Σχετικά µε το θέµα του ΟΓΑ: Εγώ κρίνω ως εύλογη την παρατήρησή σας και θα έλθουµε σε συνεννόηση, για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε το γρηγορότερο δυνατόν. Βεβαίως, για να
µιλάµε µε πραγµατικούς όρους, το ζήτηµα είναι πως για τους εργάτες γης -όχι βέβαια γι’ αυτούς που έρχονται µε τον τρόπο που
εµείς συζητάµε τώρα, αλλά γι’ αυτούς που ήδη υπάρχουν και
απασχολούνται και οι οποίοι είναι πολλοί περισσότεροι σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες- δεν δίνεται η δυνατότητα
στους περισσότερους από αυτούς να ασφαλιστούν. Με πρόσχηµα την έλλειψη νοµιµοποιητικών χαρτιών, αδειών παραµονής,
δεν εγγράφονται στο ΙΚΑ, οι εργοδότες από τη µεριά τους δεν
µπορούν να δικαιολογήσουν στα έξοδά τους αυτό το κόστος, µε
αποτέλεσµα πια να µην είναι και φορολογικά εντάξει οι ίδιοι.
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Γι’ αυτό το θέµα και µε αφορµή την επίκαιρη ερώτησή σας –
παρ’ όλο ότι δεν περιέχεται- προσπαθούµε αυτήν τη στιγµή να
διαµορφώσουµε µια πρόταση και µε την αρµόδια Αναπληρώτρια
Υπουργό κ. Χριστοδουλοπούλου, που ασχολείται µε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, έτσι ώστε πράγµατι όποιος αποδεδειγµένα εργάζεται, να του δίνεται η δυνατότητα να ασφαλίζεται και
να υπάρχει και αυτό το όφελος που εσείς επισηµάνατε και για τα
ταµεία της χώρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη υπ’ αριθµόν 157/28-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου
«EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ» της περιοχής Θεσσαλίας. Θα απαντήσει
ο κ. Σκουρλέτης.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ και οκτώ µήνες πλέον οι εργαζόµενοι στην «ΑΡΩΓΗ» Θεσσαλίας του οµίλου EUROMEDICA παραµένουν απλήρωτοι. Σηµειώνουµε πως η απλήρωτη εργασία αποτελεί µόνιµη τακτική
του οµίλου πανελλαδικά, όπως κάνουν και άλλοι επιχειρηµατίες
του κλάδου της ιδιωτικής υγείας τα τελευταία χρόνια, ενός κλάδου που ανθίζει σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και είναι από
τους πλέον κερδοφόρους µε επενδύσεις εκατοµµυρίων ευρώ,
µετά και την απαξίωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Δίκαιη, λοιπόν, είναι η αντίδραση των εργαζοµένων µπροστά
σε αυτήν τη δυσµενή εξέλιξη, όπως και οι κινητοποιήσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη, διεκδικώντας το στοιχειώδες, δηλαδή την
καταβολή των δεδουλευµένων τους.
Και εδώ αξίζει να αναφέρουµε πως την ίδια ώρα που ο όµιλος
«EUROMEDICA» αφήνει απλήρωτους τους εργαζόµενους, προσχωρεί ως µέλος στο Σύνδεσµο Τουριστικών Επιχειρήσεων από
τον Δεκέµβριο του 2014, σηµατοδοτώντας τη δραστηριοποίηση
του οµίλου στον ιατρικό τουρισµό, σε έναν κλάδο µε µεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης σε περίοδο κρίσης, επενδύοντας παράλληλα και εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ερωτήσεις προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι:
Τι µέτρα θα πάρει το αντίστοιχο Υπουργείο και η Κυβέρνηση
ώστε να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων
–οκτώ µηνών- αλλά και ποια θα είναι η παρέµβαση ή οι ενέργειες
του Υπουργείου ώστε να υπογραφεί η κλαδική σύµβαση εργασίας και να εφαρµοστεί, όχι βέβαια µόνο στον συγκεκριµένο
όµιλο, αλλά και σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές; Διότι οι συµβάσεις
που διέπουν αυτήν τη στιγµή τις εργασιακές σχέσεις σε αυτόν
τον τοµέα –και όχι µόνο, αλλά µια και µιλάµε για αυτόν τον τοµέα
της ιδιωτικής υγείας- είναι ατοµικές συµβάσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε
Λαµπρούλη, γνωρίζουµε καλά και τη συγκεκριµένη περίπτωση
αλλά και άλλη παρόµοια περίπτωση στην πόλη σας, δηλαδή µη
καταβολής δεδουλευµένων επί µήνες. Και δεν έχουµε καθίσει µε
σταυρωµένα τα χέρια.
Ήδη η Επιθεώρηση Εργασίας στις 27-1-2015 πήγε στη συγκεκριµένη επιχείρηση, εντόπισε το πρόβληµα και επέβαλε συγκεκριµένα πρόστιµα. Δεν στάθηκε µόνο εκεί. Στις 9-4-2015 πήγε για
επανέλεγχο και, επειδή εξακολουθεί και υφίσταται το ζήτηµα,
έχουν υπάρξει οι κινήσεις που προβλέπονται από τον νόµο και
έχουν κατατεθεί µηνύσεις και υπάρχει και η διαδικασία βέβαια
επιβολής πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων. Η πρώτη επιθεώρηση έγινε δύο µέρες αφού αναλάβαµε. Επαναλαµβάνω ότι το
ΣΕΠΕ µε τις µικρές δυνατότητες που έχει αντικειµενικά, αλλά επί
των ηµερών µας µε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, πήγε
στη συγκεκριµένη επιχείρηση για επανέλεγχο. Ήταν µια κατεύθυνση να υπάρξουν οργανωµένοι και στοχευµένοι έλεγχοι στις
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συγκεκριµένες ιδιωτικές κλινικές υγείας, επειδή έχει παρουσιαστεί πληθώρα τέτοιων κρουσµάτων και προβληµάτων.
Από εκεί και πέρα µε ρωτάτε για το θέµα της κλαδικής σύµβασης. Λέτε εµείς να µη θέλουµε να υπάρξουν; Το αντίθετο! Αλλά
γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό βεβαίως έχει να κάνει µε τους ίδιους τους εργαζόµενους. Εµείς πολιτικά στηρίζουµε την ανάγκη
να υπογραφούν νέες κλαδικές συµβάσεις και όχι µόνο αυτό, διότι
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη
καταθέσει συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα σας λέω ότι
πριν από λίγο εστάλη η γνωµοδότηση της ΟΚΕ για το νοµοσχέδιο
που έχει στα χέρια της αµέσως µετά το Πάσχα. Εγώ ο ίδιος θα
επισκεφτώ στα τέλη της άλλης εβδοµάδος το ILO, ενώ ταυτόχρονα θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες,
έτσι ώστε πολύ σύντοµα να έχουµε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, το
οποίο πραγµατικά να δίνει στους εργαζόµενους τη δυνατότητα
να διαπραγµατεύονται επί ίσοις όροις σε ένα ελεύθερο πλέον
τοπίο µε τους εργοδότες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, απέναντι στο δίκαιο αίτηµα των εργαζοµένων για την
καταβολή των δεδουλευµένων τους, η εργοδοσία –γιατί πρέπει
να το αναφέρουµε κι αυτό- από την πλευρά της επιχείρησε -κι
επιχειρεί βεβαίως και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται τις τελευταίες µέρες, γιατί σηµειωτέον οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν
από τις 20 Απρίλη και συνεχίζονται αυτές τις µέρες- και κατάφερε να στήσει απεργοσπαστικό µηχανισµό, χρησιµοποιώντας
πέρα από εκβιασµούς και απειλές για να εµποδίσει τις κινητοποιήσεις, αλλά -όπως καταγγέλλει βεβαίως και το κλαδικό σωµατείο
και θα καταθέσω για τα Πρακτικά και το σχετικό έγγραφο- προχωρεί παράλληλα σε προσλήψεις νέων εργαζοµένων και υπόσχεται ότι δεν θα τους αφήσει απλήρωτους πάνω από δύο µήνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο που κάνει η εργοδοσία, πέρα δηλαδή από τον
απεργοσπαστικό µηχανισµό που στήνει για να εκβιάσει τους
απεργούς -όπως παράλληλα καταγγέλλει το σωµατείο- είναι ότι
χρησιµοποιεί κάθε είδους εκβιασµό και απειλή για να τροµοκρατήσει τους εργαζοµένους, φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο να
φέρει και την αστυνοµία για να τους παραµερίσει κ.λπ., όπως επίσης, τον καιρό που γίνονται οι κινητοποιήσεις –και είναι ήδη, δηλαδή, σε εξέλιξη- προβαίνει σε βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις των απεργών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται -και το καταλαβαίνουµε όλοι- για το µέλλον και τις επιπτώσεις προς τους εργαζόµενους από την ίδια την επιχείρηση, όταν και αν λήξουν οι
κινητοποιήσεις. Το λέµε αυτό, το καταθέτουµε δηµόσια, για να
ληφθεί και η αντίστοιχη µέριµνα.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, που αντιµετωπίζουν πλέον ζήτηµα επιβίωσης, δηλώνουν ότι δεν τροµοκρατούνται από τους άθλιους
εκβιασµούς και µηχανισµούς και πως ο αγώνας τους για επιβίωση κι αξιοπρέπεια είναι ισχυρότερος από την πάγια τακτική
του οµίλου «EUROMEDICA», που, ενώ κάνει επενδύσεις εκατοµµυρίων, όπως είπα και στην πρωτολογία, δεν πληρώνει τους εργαζόµενους.
Βέβαια, η κατάσταση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Αποτελεί πάγια τακτική της εργοδοσίας σε πολλές επιχειρήσεις, όχι
µόνο του κλάδου της ιδιωτικής υγείας και όχι µόνο στην περιοχή
της Λάρισας ή της Θεσσαλίας, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και η
αποθράσυνση αυτή της εργοδοσίας, δεν είναι διόλου τυχαία,
αφού πατά πάνω σε συγκεκριµένο αντεργατικό οπλοστάσιο που
έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια κι εφαρµόζεται.
Αυτό έχει ως στόχο τη µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος ενίσχυσης της κερδοφορίας του κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας, γεγονός που θα ενταθεί το επόµενο διάστηµα ακόµα
περισσότερο, αν λάβουµε υπ’ όψιν και την κοινή δήλωση του
Πρωθυπουργού µε τον Γιούνκερ χθες για τη λήψη των απαραι-
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τήτων αντεργατικών, αντιλαϊκών µέτρων, προκειµένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράµµατος µνηµονίου.
Κι επειδή είπατε για το νοµοσχέδιο που θα έρθει, ας το δούµε
πρώτα και θα τα πούµε µετά. Φαίνεται, λοιπόν, πως η Κυβέρνηση,
µετά τη µετάθεση της αποκατάστασης του κατώτατου µισθού,
δέχεται και τις αιτιάσεις των δανειστών για την αγορά εργασίας,
προκειµένου να υποστηριχτεί η κερδοφορία των επιχειρηµατικών
οµίλων. Όπως επίσης είναι προφανές πως δεν γίνεται καµµία
αναφορά για την κατάργηση του αντεργατικού, µνηµονιακιού
πλαισίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Και προκειµένου να «χρυσωθεί το χάπι» γίνεται µια αναφορά.
Η αναφορά δηλαδή στα περί συλλογικών διαπραγµατεύσεων
στην κοινή δήλωση, όπου γίνεται λόγος για ένα µοντέρνο και
αποτελεσµατικό σύστηµα, που όµως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε βάρος των εργαζοµένων και µε κίνητρα για τα µονοπώλια.
Να γιατί, λοιπόν, οι εργαζόµενοι –εµείς αυτό λέµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα- δεν πρέπει να δείξουν καµµία ανοχή, να παραµερίσουν τις αυταπάτες και να οργανώσουν την πάλη τους, τον
αγώνα τους, τις διεκδικήσεις τους, τώρα, ενάντια στις αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές, προτάσσοντας την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών σε µισθούς, συλλογικές συµβάσεις, ασφαλιστικά δικαιώµατα κ.λπ., αλλά κι ενάντια και στις πολιτικές διαχείρισης και τους πολιτικούς διαχειριστές αυτού του σάπιου
εκµεταλλευτικού συστήµατος, που τους οδηγεί στην εξαθλίωση
και την ανέχεια, και παράλληλα δηµιουργώντας και βάζοντας
µπροστά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του
ίδιου του εκµεταλλευτικού συστήµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πολλά
απ’ όσα αναφέρατε, τα πολύ συγκεκριµένα περί εκβιασµών, απειλών, βιντεοσκοπήσεων, απέναντι στους εργαζόµενους είναι παράνοµα, ακόµα και µε αυτό το ισχνό, αποδιαρθρωµένο θεσµικό
πλαίσιο που υπάρχει. Κι εµείς τουλάχιστον είµαστε σαφείς, διατεθειµένοι κα πρόθυµοι να κινηθούµε σε µια κατεύθυνση πλήρους συµπαράστασης στους εργαζόµενους, που πράγµατι
εκβιάζονται και συµπιέζονται αφόρητα.
Στο διάστηµα αυτών των τριών µηνών εκ µέρους του Υπουργείου µας έχει γίνει µια τιτάνια προσπάθεια για τη σύγκληση τριµερών επιτροπών, οι οποίες έχουν ασχοληθεί µε τέτοιου είδους
ζητήµατα.
Ήδη πολλές από τις ιδιωτικές κλινικές επικαλούνται προβλήµατα που έχουν µε τον ΕΟΠΥΥ και άρα έτσι εξηγούν τις δικές
τους καθυστερήσεις.
Βεβαίως, εάν κανείς…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η
συγκεκριµένη δεν έχει, το ξέρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Λαµπρούλη, σας
παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επιτρέψτε µου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είναι κακό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κακό
δεν είναι τίποτα, κακό είναι να µην µπορούµε να καταλάβουµε τι
γίνεται σήµερα στην Ελλάδα και θα έρθω σε αυτό αµέσως µετά.
Βεβαίως, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι προσχηµατική η επίκληση της µη πληρωµής από τον ΕΟΠΥΥ, διότι αυτές
οι ίδιες οι εταιρείες δεν καταθέτουν, για παράδειγµα, τα απαιτούµενα έγγραφα, δεν ικανοποιούν τις ασφαλιστικές τους εισφο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2015

ρές, δεν είναι ασφαλιστικά ενήµερες, άρα έχει µπλοκάρει η λειτουργία τους συνολικά.
Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή αναφερθήκατε και στη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, φοβάµαι πάρα πολύ ότι πριν
καλέσετε τον κόσµο να µη δείξει ανοχή, θα πρέπει να καταλάβετε
τι ακριβώς συµβαίνει, διότι σήµερα στην Ευρώπη µετά από πάρα
πολλά χρόνια διεξάγεται ένας αγώνας τίµιος, κάτω από αντίξοες
συνθήκες, υπέρ των συµφερόντων του κόσµου της εργασίας.
Αντιληφθείτε, λοιπόν, τι ακριβώς συµβαίνει και πάρτε θέση.
Πάψτε να κάθεστε ως αδύναµοι παρατηρητές να περιγράφετε
την κατάσταση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ούτε παρατηρητές είµαστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Λαµπρούλη, δεν
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αθροίστε τις δυνάµεις σας σ’ αυτόν τον συλλογικό αγώνα, για να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη χώρα µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μέσα στον λαό είµαστε, να οργανώσουµε την πάλη του λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Λαµπρούλη, δεν
έχετε τον λόγο. Είστε και Αντιπρόεδρος της Βουλής εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εν πάση
περιπτώσει, ξέρετε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Πολύ καλά αντιλαµβανόµαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν αντιλαµβανόσαστε. Όταν εµείς µιλάµε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όχι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Προσέξτε. Ακούστε λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αντιλαµβανόµαστε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν το
αντιλαµβάνεστε, όχι. Το µόνο το οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τώρα η δική σας αντίληψη από τη δική µας απέχει παρασάγγας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Λαµπρούλη, σηµασία έχει να µην παρεµβαίνετε στα πράγµατα που δεν συµφωνείτε. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούµε µόνο...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα που έκανα την επίκαιρη ερώτηση
δεν απάντησε ο Υπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ένα λεπτό. Δεν έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όταν
εµείς, λοιπόν, αναφερόµαστε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναφερόµαστε στον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, έτσι όπως
αυτό διαµορφώθηκε από τους αγώνες δεκαετιών που έδωσαν οι
εργαζόµενοι και το συνδικαλιστικό κίνηµα. Είναι όλα αυτά τα
οποία αποδιαρθρώθηκαν τα τελευταία χρόνια ηγεµονίας του νεοφιλελευθερισµού. Σε αυτά όλα υιοθετείτε µια αντίληψη παρατηρητή. Το µόνο που κάνετε είναι να περιγράφετε την κατάσταση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εσείς είστε εκτός πραγµατικότητας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κοιτάξτε, λοιπόν, και πάρτε µέρος στην ταξική, κοινωνική σύγκρουση που διεξάγεται. Αλλιώς, όλα τα άλλα είναι ανέξοδα και
δεν προσφέρουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
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Εσείς δεν θέλετε να δείτε την πραγµατικότητα εις όφελος του
λαού. Έχετε κάνει ένα κάρο συµφωνίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Λαµπρούλη, δεν
έχετε τον λόγο.
Σηµασία έχει να µην παρεµβαίνουµε και να µην ενοχλούµεθα,
ακόµα και όταν ακούµε πράγµατα που δεν συµφωνούµε. Όταν
ακούµε πράγµατα που συµφωνούµε, ξέρουµε όλοι…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Να µας πείτε για τη χθεσινή
συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Συντυχάκη, δεν
έχετε τον λόγο. Εσείς είστε τυπικοί και προσεκτικοί, δεν είστε ταραξίες.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι η πρώτη µε αριθµό 153/28-42015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας
Κατσαβριά - Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κρίση στον χώρο
του βιβλίου δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 162/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τζαβάρα προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των
ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η πέµπτη µε αριθµό 149/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του ελληνικού δηµοσίου στη
συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις
24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού σωµατείου «Έλληνες Φορολογούµενοι», που ζητούσε να κριθεί αντισυνταγµατική και παράνοµη η συµφωνία συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου
και της «SIEMENS» δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 156/28-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της
Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.
Είναι παρών, θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κ. Ξανθός.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καληµέρα σε όλους.
Νοµίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι πως οι ανάγκες για την
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί και µάλιστα σε
πολύ τροµαχτικό βαθµό, ως αποτέλεσµα της βαθιάς, παρατεταµένης καπιταλιστικής κρίσης, µε ό,τι συνέπειες έχει αυτή για τον
ψυχικό κόσµο και την ψυχική υγεία. Μάλιστα, υπάρχει µία καταγεγραµµένη αύξηση των περιστατικών κατά τουλάχιστον 50%
προς τις δηµόσιες δοµές. Η κατάσταση όντως είναι στο σηµείο
µηδέν, για να µην πούµε ότι είναι και πολύ πιο κάτω από το µηδέν.
Η Ψυχιατρική Κλινική του «Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου» καλύπτει τις ανάγκες νοσηλείας όλης της ανατολικής Κρήτης, για να µην πω και των Δωδεκανήσων, µε µέσο
όρο εισαγωγής ασθενών πάνω από χίλια άτοµα ανά έτος. Διαθέτει µία δύναµη τριάντα τεσσάρων κλινών, παρακολουθεί ασθενείς σε εξωτερική βάση, διαθέτει κινητή µονάδα παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο µεγαλύτερο µέρος του νοµού.
Διαθέτει µετανοσοκοµειακό ξενώνα δέκα κλινών και φυσικά είναι
υπεύθυνη για όλα τα ψυχιατρικά περιστατικά εντός του νοσοκοµείου.
Την ίδια στιγµή, είναι αυξηµένες οι ανάγκες για προσωπικό
όλων των ειδικοτήτων, ιδιαίτερα ιατρών. Ειδικά σε αυτό τον
τοµέα η κατάσταση είναι εκρηκτική, αφού υπάρχει τεράστιο πρόβληµα µε τους ειδικευόµενους γιατρούς. Οι θέσεις ειδικευόµενων που υπάρχουν σήµερα είναι πέντε, ενώ σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία πρέπει να είναι ένας ειδικευόµενος ανά τέσ-
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σερις κλίνες. Θα έπρεπε, δηλαδή, να είναι δέκα. Στην παρούσα
φάση εργάζονται τέσσερις ειδικευόµενοι, εκ των οποίων η µία
εργάζεται ως υπεράριθµη.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις:
Πρώτον, δεν διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της κλινικής. Ο µέσος όρος των ασθενών ανά ειδικευόµενο είναι εννέα
προς έναν. Υπάρχει αδυναµία εκπλήρωσης άλλων καθηκόντων,
όπως, για παράδειγµα, η διασυνδετική ψυχιατρική, τα εξωτερικά
ιατρεία, η κινητή µονάδα, οι µετανοσοκοµειακές δοµές και πολλά
άλλα.
Δεύτερον, δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη
άσκηση σε άλλες κλινικές, όπως νευρολογίας και παθολογίας,
στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ειδικότητας της ψυχιατρικής, µε
βάση τον ν.3918.
Τρίτον, ο µέσος όρος των εφηµεριών ανά ειδικευόµενο είναι
δέκα εφηµερίες ανά µήνα, εκτός προβλεπόµενου ορίου, µε πολύ
µεγάλη σωµατική και ψυχική επιβάρυνση, αφού κατά τη γενική
εφηµερία υπάρχει πληθώρα περιστατικών ως επείγοντα, αλλά
και από τον µεγάλο αριθµό νοσηλευοµένων.
Τέταρτον, είναι φανερό πως δεν υπάρχει χρόνος για συµµετοχή σε απαραίτητες εκπαιδευτικές διαδικασίες, δηλαδή να µπορεί να παρακολουθήσει σεµινάρια, τη βιβλιογραφία, γεγονός που
υποβαθµίζει την ίδια την εκπαίδευση των ειδικευοµένων.
Βέβαια, να σηµειωθεί ότι όλα αυτά συµβαίνουν την ίδια στιγµή
που έχουµε σωρεία άλλων προβληµάτων. Μάλιστα, σας ανακοινώνω ότι αυτή τη στιγµή στη ΔΥΠΕ Κρήτης βρίσκονται σε αγωνιστική κινητοποίηση γιατροί και νοσηλευτές και για την ισχνή
χρηµατοδότηση, την υποχρηµατοδότηση, δηλαδή, στον χώρο
της υγείας, και για τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Κατά συνέπεια πρέπει να µας δώσετε µία πολύ σαφή απάντηση και όχι γενικά «έχετε δίκιο, αλλά η καµένη γη…» κ.λπ.. Όχι.
Πρέπει να µας πείτε ακριβώς ποια µέτρα θα πάρετε για την
άµεση κάλυψη αυτών των κενών θέσεων ειδικευόµενων γιατρών
και την αύξηση των θέσεών τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως
οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για τρία λεπτά ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, έχετε απόλυτο δίκιο στις διαπιστώσεις
για την επίπτωση της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης στην ψυχική υγεία. Αυτά είναι απολύτως τεκµηριωµένα βιβλιογραφικά.
Υπάρχουν εκτενείς επιστηµονικές αναφορές που αποδεικνύουν
ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων αυτήν την περίοδο έχει επιβαρυνθεί. Έχει µειωθεί η ψυχική ανθεκτικότητά των ανθρώπων,
ακριβώς λόγω της φτωχοποίησης, της ανεργίας, της ανασφάλειας, των καθηµερινών προβληµάτων και έχουν αυξηθεί τα αιτήµατα προς τις δηµόσιες δοµές ψυχικής υγείας.
Είναι, επίσης, ενδιαφέρον ότι υπάρχουν µελέτες αυτήν την περίοδο που λένε ότι η Ελλάδα είναι πολύ χαµηλά και στο πλαίσιο
της Ευρώπης. Είναι στην εικοστή όγδοη θέση, σε σύνολο τριάντα
χωρών, στους δείκτες που αφορούν την προσβασιµότητα στις
υπηρεσίες, την υποστηρικτική παρέµβαση του κοινωνικού και του
ευρύτερου περιβάλλοντος, τη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και εργασία και, βεβαίως, στα κρίσιµα ζητήµατα των δικαιωµάτων και του στιγµατισµού της ψυχικής
νόσου.
Άρα και η ανάγκη έχει αυξηθεί και οι υπηρεσίες είναι ελλειµµατικές και προβληµατικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τη συγκεκριµένη κλινική, στην οποία αναφέρεστε, είναι
γνωστό ότι όντως επωµίζεται ένα πολύ µεγάλο βάρος της ψυχιατρικής περίθαλψης στην Κρήτη. Στους δύο νοµούς της ανατολικής Κρήτης δεν υπάρχει άλλη ψυχιατρική κλινική. Ο πληθυσµός
ευθύνης είναι περίπου τετρακόσιες χιλιάδες.
Η τοµεοποίηση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στην Κρήτη δεν έχει γίνει µε ισόµετρο τρόπο. Κυρίως λόγω της
ιστορικότητας του ψυχιατρείου των Χανίων υπάρχει, ας πούµε,
µια ετεροβαρής κατανοµή δοµών στην περιοχή της δυτικής Κρήτης. Υπάρχει, λοιπόν, ένα πολύ σηµαντικό έλλειµµα.
Επίσης, οι κλίνες είναι λίγες και έχουν υπερπληρότητα, όπως
είπατε, υπάρχει υπερφόρτωση περιστατικών, ψυχοσωµατική καταπόνηση του ανθρώπινου δυναµικού και, βεβαίως, των ειδικευοµένων, που είναι ο πιο αδύναµος κρίκος της λειτουργίας του
συστήµατος υγείας, οι οποίοι πραγµατικά επωµίζονται πολύ µεγάλο βάρος από την καθηµερινή ρουτίνα των περιστατικών, ιδιαίτερα στα οξέα περιστατικά.
Ακόµα, υπάρχουν προβλήµατα στην υποδοµή της κλινικής. Στο
Τµήµα Οξέων είναι ασφυκτικές οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι
όντως λίγες αυτές οι πέντε θέσεις των ειδικευοµένων.
Υπάρχει µια µελέτη -περιµένουµε να την εισηγηθεί η ΔΥΠΕ
Κρήτης- η οποία θα κάνει µια προσπάθεια να ανακατανείµει θέσεις ειδικευοµένων από ειδικότητες και κλινικές που µακροχρονίως παραµένουν κενές και δεν υπάρχει κάλυψή τους µε ειδικευόµενους γιατρούς, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα της
κλινικής να εκπαιδεύσει γιατρούς και να µπορεί, όντως, η εκπαίδευσή τους να είναι αξιοπρεπής και αντάξια µιας πανεπιστηµιακής κλινικής.
Οφείλω, όµως, εδώ να παρατηρήσω ότι το µεγάλο πρόβληµα
δυστυχώς αυτήν την περίοδο στη χώρα µας είναι ότι υπάρχει µια
διαρροή επιστηµονικού δυναµικού και κυρίως νέων γιατρών προς
την Ευρώπη, η οποία έχει αφήσει τεράστια κενά από άποψη ειδικευοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία. Έχουν αδειάσει οι λίστες
σε πάρα πολλές ειδικότητες, ιδιαίτερα στην επαρχία και κινδυνεύει το σύστηµα υγείας.
Αν δεν αναστραφεί αυτή η πορεία και αν δεν δώσουµε ένα
πολύ σαφές στίγµα στους νέους γιατρούς ότι αντιστρέφεται η
πορεία διάλυσης της δηµόσιας περίθαλψης και ότι µπορούν στο
σύστηµα υγείας της χώρας µας να έχουν αξιοπρεπή επιστηµονική και επαγγελµατική προοπτική, τότε πραγµατικά θα έχουµε
πολύ δύσκολα προβλήµατα να λύσουµε και θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα µιας ζωτικής έλλειψης, που
είναι οι ειδικευόµενοι γιατροί, από την εφηµερία των νοσοκοµείων.
Το αίτηµα να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευοµένων από τις
πέντε στις οκτώ θεωρούµε ότι είναι λογικό. Θα προσπαθήσουµε,
σε συνεργασία µε τη ΔΥΠΕ Κρήτης και γενικότερα το Υπουργείο,
να κάνουµε έναν ανασχεδιασµό των θέσεων ειδικότητας σήµερα
σε όλη τη χώρα, διότι µε την αποµάκρυνση ειδικευµένων γιατρών
τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν κλινικές σήµερα που έχουν ένα
ή και κανένα ειδικευµένο γιατρό και παρ’ όλα αυτά έχουν θέσεις
ειδικότητας.
Πρέπει, λοιπόν, να δούµε µε ποιους όρους θα γίνεται το κλινικό έργο, µε ποιους τρόπους θα παρέχεται εκπαιδευτική στήριξη στους ειδικευόµενους γιατρούς και µε ποια επιστηµονική
στελέχωση των κλινικών θα µπορούν σήµερα να εκπαιδεύουν του
νέους γιατρούς και να παρέχουν θέσεις ειδικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, οι ψυχικά ασθενείς -το γνωρίζουµε όλοι- είναι µία ιδιαίτερη και ευάλωτη οµάδα.
Από τον τρόπο που αντιµετωπίζεται αυτή η οµάδα µπορεί να χαρακτηριστεί µια ολόκληρη κοινωνία και ένα σύστηµα υγείας.
Κατά συνέπεια εδώ δεν µιλάµε για µερεµέτια –επιτρέψτε µου
την έκφραση- γιατί το να κάνεις ανακατανοµή, επί της ουσίας
είναι σαν να διαχειρίζεσαι αυτό το προσωπικό το οποίο έχεις. Η
ανακατανοµή, δηλαδή, των ειδικοτήτων αυτό σηµαίνει. Ενώ και
εσείς και ο κ. Κουρουµπλής σε όλους τους τόνους λέγατε ότι θα
κάνετε προσλήψεις -είχατε δηλώσει ότι θα κάνετε τεσσερισήµισι
χιλιάδες προσλήψεις- τώρα πάµε στην ανακατανοµή. Να πά-
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ρουµε από τη µία κλινική, να πάµε στην άλλη κ.λπ..
Δεν µας βρίσκει σύµφωνους αυτή η αντίληψη, αυτή η λογική,
γιατί ακριβώς είναι ενσωµατωµένη στη δηµοσιονοµική λογική,
την οποία και εσείς υπερασπίζεστε ως Κυβέρνηση. Ειδικά µετά
τις χθεσινές εξελίξεις, τα πράγµατα οδηγούνται στο να πάτε σε
µία αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισµού του 2015 προς
το χειρότερο, που σηµαίνει ότι θα έχουµε παραπέρα µείωση δαπανών και στην υγεία και στην παιδεία και σε κοινωνικές δοµές.
Η ανάγκη είναι να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο δίκτυο υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα, ιατρικό, κοινωνικό, επαγγελµατικό, προνοιακό, στήριξης της κοινότητας του ασθενούς, αλλά και της
οικογένειας. Όλα αυτά είναι ανύπαρκτα.
Φανταστείτε ότι οι δοµές που λειτουργούν στο πλαίσιο της κλινικής του ΠΕΠΑΓΝΗ θεωρούνται ότι είναι οι καλύτερες. Και οι
άνθρωποι εκεί, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, δουλεύουν πράγµατι
ψυχή τε και σώµατι. Την ίδια στιγµή δεν υπάρχουν ψυχίατροι στο
ΠΕΔΥ. Δεν θα µιλήσουµε, βέβαια, ούτε για ψυχολόγους ούτε για
κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.. Στο «Βενιζέλειο Νοσοκοµείο»
έχει αποµείνει ένας ψυχίατρος, ενώ το ίδιο υποστελεχωµένο είναι
και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, που θεωρητικά έχει
και τη µεγαλύτερη ευθύνη για τη δουλειά στην κοινότητα. Στην
ουσία, όµως, η προσφορά του και σε αυτόν το τοµέα είναι πάρα
πολύ µικρή.
Επίσης, λειτουργούν και δύο µετανοσοκοµειακοι ξενώνες χρόνιων ασθενών, ένας για κάθε νοσοκοµείο, µε δέκα κρεβάτια έκαστος.
Προσέξτε! Την ίδια στιγµή που συζητάµε όλα ετούτα εδώ, ο
Δήµος Ηρακλείου, µαζί µε το ΠΕΠΑΓΝΗ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
συµφώνησαν µε µη κυβερνητική οργάνωση να φτιάξουν κέντρο
ηµέρας για ασθενείς µε αλτσχάιµερ. Μάλιστα, ως δηµοτικός σύµβουλος στο Ηράκλειο είχα ζήσει το γεγονός να στηρίξει το Δηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου µία απόφαση για την ίδρυση ψυχιατρικής κλινικής δίπλα ακριβώς στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο µε εκατόν είκοσι κλίνες.
Δηλαδή, την ίδια στιγµή που έρχεται η ψυχιατρική κλινική του
ΠΕΠΑΓΝΗ και σας λέει, «δεν έχω προσωπικό, δεν έχω τη δυνατότητα να λειτουργήσω», δίνουν άδεια, στο πλαίσιο του προγράµµατος «JESSICA», αυτού του χρηµατοδοτικού εργαλείου
και χρηµατοδοτείται ο ιδιώτης για να φτιάξει την ψυχιατρική κλινική µε εκατόν είκοσι κλίνες.
Εάν αυτό δεν είναι πολιτική στο πλαίσιο της απελευθέρωσης
των υπηρεσιών, του προσωπικού, του εµπορίου, στο πλαίσιο της
Συνθήκης του Μάαστριχτ, την οποία εσείς υπερασπίζεστε, τότε
τι είναι; Γι’ αυτό κάνετε και τις συζητήσεις, γι’ αυτό θα καταλήξετε και σε συµφωνία και θα ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια πεπατηµένη των προηγούµενων κυβερνήσεων, µε ό,τι συνέπειες
είχαµε µέχρι σήµερα, στο πολλαπλάσιο από εδώ και πέρα.
Κατά συνέπεια οι εργαζόµενοι καλά κάνουν και κινητοποιούνται. Οι απαντήσεις σας δεν µας καλύπτουν. Πρέπει να µιλήσετε
συγκεκριµένα. Έχουν περάσει τρεισήµισι µήνες. Στο να κάνουµε
καταγραφή του προβλήµατος, πιθανά, συµφωνούµε. Όµως, ο
ρόλος σας δεν είναι µόνο να καταγράφετε το πρόβληµα.
Ο ρόλος σας -γι’ αυτό σας ψήφισε ο λαός- είναι να δώσετε λύσεις. Τι λύσεις δίνετε σε αυτά; Καµµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, την εικόνα την ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Είµαστε οργανικό στοιχείο της δηµόσιας περίθαλψης, έχουµε πολύ
καλή γνώση των προβληµάτων και των στρεβλώσεων του συστήµατος και έχουµε δώσει µάχες για τη δηµόσια περίθαλψη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν αµφισβήτησα αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
σήµερα έχουµε ένα τοπίο βοµβαρδισµένο, έχουµε ένα σύστηµα
υγείας σε πλήρη αποδιοργάνωση, έχουµε µία πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας σε διάλυση.
Σε αυτό το τοπίο προσπαθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα η
Κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Έχουµε κάνει κινήσεις ανακούφισης των ανθρώπων µε το πεντάευρω και µε την κοινή υπουργική
απόφαση για τους ανασφάλιστους. Έχουµε κάνει σχεδιασµό κάλυψης των επειγουσών αναγκών µε εξαγγελίες του ίδιου του

2347

Πρωθυπουργού. Άρα αµφισβήτηση της πολιτικής βούλησης για
την υποστήριξη της δηµόσιας περίθαλψης δεν αποδεχόµαστε.
Δεύτερο θέµα. Συµφωνώ για την ανάγκη αύξησης των θέσεων
των ειδικευόµενων. Μιλάµε για ανακατανοµή κενών θέσεων που
δεν καλύπτονται. Είναι ενδιαφέρον ότι και στη συγκεκριµένη κλινική αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει στη λίστα του Υπουργείου κανένας ειδικευόµενος. Διορίζεται σε λίγες µέρες ο τελευταίος που
ήταν και δεν υπάρχει άλλος που να περιµένει.
Άρα το πρόβληµα είναι βαθύτερο. Το πρόβληµα είναι ότι οι
νέοι γιατροί στην πατρίδα µας έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Εµείς, όµως, επειδή αναγνωρίζουµε το φόρτο της κλινικής και
τη σηµασία της, θα κοιτάξουµε να αυξήσουµε την οργανική της
δύναµη µε ειδικευόµενους γιατρούς, χωρίς να διασφαλίζει αυτό
και την κάλυψή τους. Αυτό ήθελα να πω.
Προφανώς υπάρχουν πολλαπλά προβλήµατα. Πριν τρεις
εβδοµάδες πήγαµε στην Κρήτη. Κάναµε ειδική σύσκεψη και µε
τη δική µου παρουσία και µε ανθρώπους από το Υπουργείο για
τα θέµατα ψυχικής υγείας όλης της περιφέρειας. Ακούσαµε,
έχουµε καταγράψει και τις ανάγκες και τα αιτήµατα, αξιολογούµε
και θα βάλουµε προτεραιότητες.
Υπάρχει θέµα µε την παιδοψυχιατρική κλινική η οποία -το ξέρετε πολύ καλά- χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία της και η συνέχεια της φροντίδας στον
ευαίσθητο πληθυσµό των παιδιών και των εφήβων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θα πληρώσετε τους εργαζόµενους;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ενηµερώθηκα από την υπηρεσία, αγαπητέ συνάδελφε, ότι ήδη έχει
καταβληθεί ένα µεγάλο µέρος των οφειλόµενων και µε διαβεβαίωσαν ότι τις επόµενες µέρες θα αποπληρωθεί και το υπόλοιπο.
Βεβαίως, υπάρχουν προβλήµατα πληρωµών.
Και εκεί υπάρχει µεγάλος φόρτος εργασίας. Είναι πενήντα µε
ογδόντα καινούρια περιστατικά την εβδοµάδα, αιτήµατα. Οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Υπάρχει γενικότερα ένα έλλειµµα όσον αφορά στην παιδοψυχιατρική φροντίδα στην Ελλάδα και οφείλουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Πέρα από την κάλυψη των επειγουσών αναγκών, πέρα από τα
µερεµέτια –βεβαίως θα κάνουµε µερεµέτια και µπαλώµατα στο
σύστηµα, γιατί σήµερα επείγει να αντιµετωπίσουµε και να διασφαλίσουµε ότι θα παραµείνει όρθιο το δηµόσιο σύστηµα σε µία
περίοδο που το έχει ανάγκη ο κόσµος- και πέρα από τη διαχείριση αυτής της πολύ δύσκολης πραγµατικότητας, θα κάνουµε
και ένα σοβαρό επανασχεδιασµό της πολιτικής για την ψυχική
υγεία, πέρα από την ασυλική και την ιδρυµατική λογική, µε έµφαση στην κοινωνική φροντίδα και στην κοινωνική ψυχιατρική,
µε έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα και µε τοµεοποίηση των
υπηρεσιών. Οι τοµεακές επιτροπές φυσικής υγείας θα έχουν
αποφασιστικό ρόλο και όχι απλώς γνωµοδοτικό ρόλο.
Θα δοθεί, λοιπόν, έµφαση στο δηµοκρατικό προγραµµατισµό
των υπηρεσιών, θα υπάρξει ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών. Υπάρχει σχέδιο και µελέτη γι’ αυτό. Βεβαίως, θα γίνει σοβαρός επιστηµονικός έλεγχος και έλεγχος αποδοτικότητας σε
ό,τι αφορά τις υπηρεσίες για τις µονάδες που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ, και τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.
Συµφωνώ απολύτως µαζί σας ότι το ζήτηµα της φροντίδας του
ψυχικά ασθενή δεν είναι ζήτηµα απλώς ανθρωπισµού ή προσωπικής ευαισθησίας οποιουδήποτε Υπουργού. Είναι ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είναι ζήτηµα υγειονοµικών standards,
είναι ζήτηµα αξιοπρέπειας, ισοτιµίας και τελικά δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στην έκτη µε αριθµό 146/27-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και
του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ξανθός.
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Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοράκος για δύο λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ρωτήσω, λοιπόν, και εγώ ως εξής: Στρατηγέ µου, τι γυρεύεις στη Λάρισα εσύ ένας Υδραίος; Γιατρέ µου, τι γυρεύεις
στη Ζάκυνθο εσύ ένας Λακεδαιµόνιος;
Παραφράζω το Νίκο Εγγονόπουλο. Γιατί τον παραφράζω;
Διότι, όντας Υπουργός Υγείας, πριν από περίπου δέκα µήνες
ήρθε στο γραφείο µου ο Σεβασµιώτατος Ζακύνθου. Έµαθα, λοιπόν, ότι ο Σεβασµιώτατος Ζακύνθου είχε πάει και στους προηγούµενους Υπουργούς. Τώρα, άγιες µέρες του Πάσχα ήταν
-στις 27 του µήνα έκανα την ερώτηση- µε πήρε για να µου πει
χρόνια πολλά και τον ρώτησα αν η υπόθεση του Νοσοκοµείου
Ζακύνθου έχει λυθεί, διότι είχα περάσει µία ειδική τροπολογία,
αφού δεν µπορούσα να κάνω τίποτα και ήταν τόσο σκληρό το
κράτος απέναντι στον Υπουργό και τόσο καλά ήταν δοµηµένα
όλα αυτά, που να µη µπορεί ένας Υπουργός να εφαρµόσει το
Σύνταγµα και τους νόµους. Αναγκάστηκα, λοιπόν, µε προτροπή
των δικηγόρων, να περάσω µία τροπολογία το Δεκέµβριο, για να
λύσω το µεγάλο πρόβληµα του Νοσοκοµείου Ζακύνθου.
Σας λέω, λοιπόν, την ιστορία. Το 2002 ο Σεβασµιώτατος Ζακύνθου Χρυσόστοµος µαζί µε τον Αλέκο Παπαδόπουλο έκαναν
µία συµφωνία να φτιάξουν το Νοσοκοµείο Ζακύνθου. Έδωσαν
µία περιοχή είκοσι δύο στρεµµάτων της Ιεράς Μονής Στροφάδων
και Ζακύνθου µε µία µόνο προϋπόθεση: Να γραφτεί στο συµβόλαιο ότι όλα τα δίνουµε δωρεάν, αλλά θα µας δώσετε, στην Ιερά
Μητρόπολη Στροφάδων και Ζακύνθου, µιας και είναι τόσο µεγάλη η έκταση, είκοσι δύο στρέµµατα, τη δυνατότητα να εκµεταλλευόµαστε το κυλικείο και το ανθοπωλείο.
Τι θα περίµενε κανείς από τους διοικητές των νοσοκοµείων;
Να εφαρµόσουν τη διαθήκη και το συµβόλαιο. Όταν, λοιπόν,
µπήκε το νοσοκοµείο σε λειτουργία, ο διοικητής του νοσοκοµείου, όντας απέναντι σε ένα διαφορετικό χώρο απ’ όπου ήµουν
εγώ, αλλά συνεργαζόµενος την τελευταία περίοδο στην κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, θεωρούσε ότι δεν πρέπει να υπακούσει
στο συµβόλαιο που είχαν φτιάξει το κράτος, η πολιτεία, ο Υπουργός µε την Εκκλησία. Δεν θα µπω σε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες, ο
Υπουργός ας µάθει. Είδα ότι δεν προχωρά τίποτα. Έφερα την
τροπολογία. Νόµιζα ότι έληξε το θέµα και βλέπω –µπορώ και να
σας τα καταθέσω- ότι πάλι δεν εφαρµόζεται τίποτα, γιατί απλούστατα κάποιοι έχουν πάρα πολλά και µεγάλα συµφέροντα σε
αυτήν τη διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, για να µου απαντήσει ο Υπουργός.
Εγώ έφερα αυτήν την ερώτηση εδώ, όταν ο Σεβασµιώτατος
µου είπε ότι δεν µπορούν ούτε οι νόµοι του κράτους να αναγκάσουν κάποιους συγκεκριµένους ανθρώπους να κάνουν πίσω. Την
έφερα, διότι θέλω να αντισταθώ στην τρέχουσα απαξίωση του
Συντάγµατος, της χώρας και των πολιτικών. Θέλω να είµαι απέναντι σε όλες αυτές τις παρέες, οι οποίες εκµεταλλεύονται τη
θέση τους προς ίδιον όφελος. Θέλω να είµαι απέναντι σε όλο
αυτό το αναξιοκρατικό σύστηµα, που όταν του δώσεις µία θέση,
δεν ξέρω τι νοµίζει ότι είναι και δεν υπακούει ούτε στο Σύνταγµα,
ούτε στους νόµους, ούτε στους Υπουργούς, ούτε στη δικαιοσύνη.
Εδώ και τρία χρόνια, λοιπόν, αυτή η συγκεκριµένη παρέα,
παρά τις παραινέσεις να εφαρµόσει τον νόµο, δεν τον εφάρµοσε.
Και το τραγικό ποιο είναι; Όταν του ζήτησα, αφού δεν εφαρµόζει
τις εντολές του Υπουργού που µε διάφορα χαρτιά του έστελνα
–γιατί είχα δεσµευτεί και εγώ, όπως είχε δεσµευτεί και ο προηγούµενος Υπουργός που ήταν εκεί πριν από εµένα, ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης- την παραίτησή του, ποια ήταν η τραγωδία; «Εγώ
δεν παραιτούµαι σε εσάς», είπε, «παραιτούµαι στη Ρηγίλλης».
Απαντήστε µου για όλα αυτά αν υπάρχει λογική. Εγώ δεν
µπορώ να είµαι σύµφωνος µε τίποτα απ’ όλα αυτά. Θέλω να είµαι
απέναντι σε όλους τους εκµεταλλευτές, γιατί θεωρώ το Σύνταγµά µας και το έθνος µας ιερές αξίες, τις οποίες δεν παραχωρώ σε κανέναν απ’ όπου και αν προέρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον συνάδελφο και ιατρό κ. Γρηγοράκο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, αντιλαµβάνοµαι το ενδιαφέρον σας. Συστηµατικά, απ’ ό,τι φαίνεται, έχετε παρακολουθήσει αυτό το θέµα.
Δεν ξέρω, ίσως αυτό είναι το µείζον ζήτηµα της λειτουργίας του
Νοσοκοµείου Ζακύνθου αυτήν την περίοδο. Απ’ ό,τι ξέρω είναι
ένα εξαιρετικά σύγχρονο νοσοκοµείο µε πολύ καλές υποδοµές
που έχει και αυτό όπως όλα τα νοσοκοµεία της χώρας πολύ σηµαντικά προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας. Προφανώς,
λοιπόν, αυτή η εκκρεµότητα υπάρχει.
Δεν µπαίνω στο να αξιολογήσω τους όρους τού τότε συµβολαίου για την παραχώρηση κ.λπ.. Υπάρχει νόµος, υπάρχει απόφαση και κατά την άποψή µας, πρέπει να εφαρµοστεί.
Περιµένουµε τη δικαστική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου που συνήλθε την 1η Απριλίου. Αυτή είναι η πληροφορία
που έχουµε από τη ΔΥΠΕ. Μίλησα και µε τον διοικητή της 6ης
ΔΥΠΕ ο οποίος παρακολουθεί το θέµα, µε το που θα υπάρξει η
τελεσίδικη απόφαση –διότι είναι σε δικαστική διαµάχη αυτή τη
στιγµή, έχει καταθέσει αγωγή η ιερά µονή εναντίον της 6ης ΔΥΠΕ
και του νοσοκοµείου- θα εφαρµοστεί. Δεν έχουµε κανένα λόγο,
ούτε σχέση µε συµφέροντα ή µε διαπλοκές οποιουδήποτε είδους, τις οποίες υπαινιχθήκατε. Ούτε έχουµε σκοπό να προσφέρουµε ασυλία σε χειρισµούς προηγούµενων διοικήσεων. Υπάρχει
πρόβληµα συνεργασίας αρκετών διοικήσεων αυτήν την περίοδο
στο σύστηµα υγείας µε το Υπουργείο µας και προσπαθούµε να
το αντιµετωπίσουµε όσο γίνεται πιο σύντοµα και πιο αποτελεσµατικά.
Η διαβεβαίωση που έχω από τις υπηρεσίες και από τη ΔΥΠΕ
είναι ότι θα εφαρµοστεί ο νόµος και θα λειτουργήσει έτσι όπως
προβλέπεται η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Γρηγοράκος έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά εκπλήσσοµαι.
Θέλω να πω στον κύριο Υπουργό ότι η λειτουργία του κράτους
δεν σταµατάει, επειδή κάποιοι θέλουν να βάζουν εµπόδια σε
αυτό το κράτος. Είναι πολύ υποκριτικό αυτό που κάνουν οι κύριοι. Έχουν προσφύγει εναντίον µιας απόφασης, µιας συµφωνίας
του κράτους µε την Εκκλησία, η οποία είναι εντελώς σύννοµη και
από το Σύνταγµα. Δηλαδή πήγαµε φτιάξαµε το Νοσοκοµείο Ζακύνθου, τα κάναµε όλα, έδωσαν αυτοί το οικόπεδό τους και τώρα
τους λέµε ότι αυτό που υπογράψαµε δεν ισχύει.
Κύριε Υπουργέ, το ίδιο το κράτος αµφισβητεί την υπογραφή
του και αυτήν την υπογραφή του κράτους κάποια συµφέροντα
της περιοχής εκείνης µπορούν να τη διαπραγµατεύονται προς
ίδιον όφελος; Με εκπλήσσει αυτό που λέτε και µάλιστα µε εκπλήσσει πολύ αρνητικά, γιατί σας είπα τι προηγήθηκε. Δεν µπόρεσαν οι Υπουργοί να το κάνουν και αναγκάστηκα στις 10
Δεκεµβρίου του 2014 να περάσω τροπολογία για να λύνει τα
χέρια και των Υπουργών και της δικαιοσύνης, αλλά µάλλον δεν
έπρεπε να το κάνω. Και γράφω ότι η τροπολογία έχει περάσει το φύλλο κυβέρνησης θα σας το δώσω- αλλά παρ’ όλα αυτά δεν
τηρείται, δεν υπακούει στην εντολή του Υπουργού ο κύριος διοικητής. Και λέει ο κύριος διοικητής για τα συµφέροντα του λαού
κ.λπ.. Τα έχω διαβάσει όλα και θα σας τα καταθέσω. Προχώρησε
µάλιστα σε δίκη µετά από τρεις µήνες. Δηλαδή, αφού βλέπει ένα
κράτος, το οποίο δεν θέλει να πάρει θέση γι’ αυτά, σου λέει,
«αυτό το κράτος είναι ανίσχυρο µάλλον, άσε να κάνουµε τις δουλίτσες µας εµείς». Ε, εγώ είµαι απέναντι σε αυτές τις «δουλίτσες», κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω το ήθος σας θέλω να
είστε και εσείς απέναντι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορεί να παραµένει πρόεδρος του νοσοκοµείου αυτή η
παρέα και να διαχειρίζεται το νοσοκοµείο εις βάρος του ελληνικού λαού, του έθνους, του Συντάγµατος. Αυτό πρέπει να το προασπίσετε περισσότερο από ποτέ εσείς και εγώ. Γι’ αυτό είµαστε
εδώ και ας αφήσουµε αυτά τα δικολαβίστικα. Στις 16 του Μάρτη
πάει και κάνει εναντίον της Εκκλησίας πάλι τα ίδια.
Εγώ δεν έχω κανένα συµφέρον, όπως καταλάβατε, γι’ αυτό
σας είπα τι δουλειά έχει ένας Μανιάτης, ένας Σπαρτιάτης στη
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Ζάκυνθο. Αλλά βλέπω τι γίνεται. Και σε αυτό που γίνεται δεν
βλέπω να παίρνετε θέση. Θα πάρει η δικαιοσύνη; Ποια δικαιοσύνη; Συνέχεια στο δικαστήριο σας πηγαίνει. Είναι µία παρέα
γνωστών δικοµανών δικηγόρων της 6ης ΥΠΕ. Μάθετε ποιοι είναι,
πού ανήκουν και γιατί τα κάνουν αυτά. Αλλά δεν είδα να τα έχετε
µάθει καλά. Θα σας παραδώσω ότι έχω για να δείτε τι έχουν
κάνει.
Απλά πράγµατα λέει ο λαός. Σου έδωσα είκοσι στρέµµατα και
σε αυτά τα είκοσι στρέµµατα ο τότε Υπουργός, η Κυβέρνηση, το
Σύνταγµα, οι νόµοι είπαν, ναι, αυτό. Εάν το κράτος, η πολιτεία
πιστεύει ότι αυτό που υπέγραψε είναι λάθος, δεν είναι επ’ ωφελεία, αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Αλλά το θέµα δεν ξεκινάει από
το κράτος. Ξεκινάει από µία παρέα και γι’ αυτό σας λέω να αντιµετωπίσετε αυτήν την παρέα, γιατί αυτήν τη στιγµή εσείς εκπροσωπείτε το κράτος και δεν µπορείτε να αφήνετε το κράτος να το
κατακρεουργούν κάποιοι προς ίδιον όφελος.
Η τροπολογία ήταν σαφής. «Τα έσοδα από εκµετάλλευση
χώρων και εγκαταστάσεων για µη ιατρικές υπηρεσίες σε νοσηλευόµενους, επισκέπτες καθώς στο προσωπικό, εκτός αν άλλως
έχει συµφωνηθεί συµβολαιογραφικώς -άρα υπάρχει συµβόλαιο,
θα σας το δώσω- σε περιπτώσεις κληρονοµιών, κληροδοτηµάτων
κ.λπ. τα νοσοκοµεία δύναται να λειτουργούν ή να εκµισθώνουν
χώρους και εγκαταστάσεις ως κυλικεία, ανθοπωλεία µε την εξαίρεση της ανωτέρω συµβολαιογραφικής δεσµεύσεως». Είναι σαφέστατο. Τι πάει και κάνει πάλι ο διοικητής του νοσοκοµείου,
παραβαίνοντας την εντολή του Υπουργού και παραβαίνοντας
τους νόµους και ξαναστέλνει στα δικαστήρια την όλη υπόθεση;
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω τον λόγο, αφού κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», δεκατρείς µαθητές
και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, το είπα και πριν. Με εντυπωσιάζει το ότι σηκώνετε
τόσο ψηλά τους τόνους για ένα τέτοιο θέµα -σας το λέω ευθέωςγια το θέµα της παραχώρησης του κυλικείου και του ανθοπωλείου του νοσοκοµείου.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Έπρεπε να το είχατε λύσει το
θέµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Πραγµατικά µε εντυπωσιάζει που επιλέξατε να το φέρετε µε τη
µορφή της επίκαιρης ερώτησης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κι εµένα µε εντυπωσιάζει!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Την
πολιτική ευθύνη για τη διοίκηση του Νοσοκοµείου Ζακύνθου δεν
την έχουµε εµείς.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ποιος την έχει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εµείς
την έχουµε; Αυτοί που διόρισαν τους διοικητές, κύριε Γρηγοράκο!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εσείς είστε Κυβέρνηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κάνετε λάθος, κύριε Γρηγοράκο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Είστε λάθος! Εσείς είστε Κυβέρνηση!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κάνετε απόλυτο λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Γρηγοράκο, σας
παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Την
πολιτική ευθύνη την έχουµε για τις διοικήσεις που έχουµε ορίσει
εµείς, τις διοικήσεις των ΔΥΠΕ και αυτές αυτήν την περίοδο προσπαθούν -σε ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον και µε προβλήµατα
καταγεγραµµένα συνεργασίας µε πάρα πολλές διοικήσεις- να
λύσουν προβλήµατα.
Σας είπα, λοιπόν, ότι η πολιτική µας βούληση είναι να εφαρµοστεί ο νόµος. Ούτε η παρεοκρατία µας ενδιαφέρει ούτε η ευνοιοκρατία ούτε οι µεγαλόσχηµοι παράγοντες και τα συµφέροντα που υπαινιχθήκατε. Δεν έχουµε κανένα λόγο να προσφέρουµε πολιτική κάλυψη σε αυτές τις παθογένειες της δηµόσιας
ζωής στη χώρα µας. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι για όλα αυτά
τα προβλήµατα υπάρχει και πολιτικό ονοµατεπώνυµο σε αυτήν
τη χώρα, για το ποιες πολιτικές δυνάµεις ανέχτηκαν, συγκάλυψαν και αναπαρήγαγαν αυτά τα φαινόµενα.
Ο νόµος θα εφαρµοστεί. Αυτή είναι η βούλησή µας και αυτή
είναι και η τελευταία µας κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Πριν προχωρήσουµε στην εποµένη επίκαιρη ερώτηση, θα
ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η δεύτερη µε αριθµό 163/28-42015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 150/27-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτού Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού, και διαγράφεται.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 115/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης
της Ανώνυµης Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών των Νοσοκοµείων
(ΕΣΑΝ Α.Ε.), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 144/27-4-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Αττικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου προς
τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Αριστείδης Μπαλτάς.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από ένα µήνα περίπου σας είχαµε απευθύνει µία ερώτηση για τα µεταπτυχιακά και την τύχη τους. Εκεί,
λοιπόν, µας απαντήσατε –διαβάζω από την απάντησή σας- τα
εξής: «Ο διάλογος θα γίνει την επόµενη µέρα από την οποία τα
πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ θα επανέλθουν σε δηµοκρατική και συλλογική λειτουργία, γεγονός στο οποίο θα συντελέσει σηµαντικά
η ψήφιση των άµεσων θεσµικών παρεµβάσεων που προωθούνται».
Αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς εννοείτε µε το ότι θα
επανέλθει η δηµοκρατική λειτουργία στα ιδρύµατα και µετά θα
κάνετε διάλογο. Και πώς θα το κάνετε αυτό, αφού έχετε πει
ακόµα και στη σύνοδο των πρυτάνεων ότι θα περάσετε τον νόµο,
αφού όσον αφορά και τα άλλα ζητήµατα της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στην αιτιολογική έκθεση του
κατεπείγοντος, το οποίο θα συζητήσουµε αύριο, φαίνεται ότι
αυτές οι ρυθµίσεις που καταργούν τα πρότυπα, που επαναφέρουν µια µορφή ψήφου για την εκλογή διευθυντών, όλες αυτές
οι παρεµβάσεις στην παιδεία γίνονται χωρίς διάλογο; Και δεν το
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λέµε µόνο εµείς, σας το είπαν όλοι οι φορείς στην Επιτροπή Μορφωτικών. Δυστυχώς ήσασταν απών στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του κ. Κουράκη µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Και δεν είναι µόνο αυτό, αλλά έχετε δώσει ήδη στη δηµοσιότητα και άλλο νοµοσχέδιο που αφορά την κατάργηση, όχι µόνο
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αλλά και της ίδιας της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
Σας ερωτώ, λοιπόν, τι εννοείτε όταν λέτε «δηµοκρατικό». Για
σας τι είναι «δηµοκρατικό»; Το «αποφασίζουµε και διατάσσουµε»
και «φέρνουµε τα κατεπείγοντα και µετά, αφού αποκαταστήσουµε τη δηµοκρατία, έτσι όπως εµείς τη θεωρούµε, κάνουµε
διάλογο»;
Αγνοείτε µήπως ότι οι µεταρρυθµίσεις του ν. 4009 προωθήθηκαν µετά από µήνες ανοικτού διαλόγου µε όλους τους φορείς
της πανεπιστηµιακής κοινότητας -και όχι µόνο- και ότι βρήκαν για
αυτόν τον λόγο στήριξη από τα 2/3 του τότε Κοινοβουλίου, όπως
πρέπει να έχουν όλες οι παρεµβάσεις για την παιδεία;
Όµως, φοβούµαι ότι εσείς δεν συνοµιλείτε µόνο µε την κοινωνία. Εσάς, από ό,τι βλέπουµε από τις παρεµβάσεις σας, σας ενδιαφέρει µόνο η άποψη των δικών σας µικρών κοµµατικών
πελατειακών συµφερόντων.
Τι σηµαίνει ακριβώς για τα πανεπιστήµια η κατάργηση των
συµβουλίων διοίκησης; Τι σηµαίνει η κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας; Αυτό είναι για σας η επαναφορά; Η επαναφορά στο καθεστώς των «φοιτητοπατέρων», που παρέδιδε τα
πανεπιστήµια στην απόλυτη εξουσία των πρυτανικών αρχών, οι
οποίες διαπλέκονταν µε «φοιτητοπατέρες» και µε άλλα συµφέροντα µέσα στα πανεπιστήµια; Αυτή είναι η επαναφορά της δηµοκρατικής λειτουργίας; Έτσι την εννοείτε; Σαράντα χρόνια
πίσω;
Κύριε Υπουργέ, εµείς θα αντιπαρατεθούµε σθεναρά σε αυτές
τις αλλαγές και θα απαιτήσουµε τουλάχιστον το δηµοκρατικό, να
υπάρχει διάλογος πριν έρθουν αυτά στη Βουλή. Αλλά δεν θα αντιµετωπίσετε µόνο εµάς. Θα αντιµετωπίσετε ένα µέτωπο, το
οποίο έχει να κάνει, όχι µε δυνάµεις εντός του Κοινοβουλίου,
αλλά και µε δυνάµεις εκτός Κοινοβουλίου, στην κοινωνία, ένα µέτωπο προόδου, ένα µέτωπο που θα αντιδράσει στην αντιµεταρρύθµιση που φέρνετε στην παιδεία.
Υποστηρίζουµε ότι όλες οι αλλαγές στην παιδεία θα πρέπει να
γίνονται τουλάχιστον µε τα 2/3 στην ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτό
απαιτεί θεσµικές παρεµβάσεις.
Μέχρι τότε, όµως, αν έχετε την πολιτική βούληση και το θάρρος και την τόλµη, ελάτε να διαβουλευτείτε! Μέχρι τώρα αποφασίζετε και διατάσσετε! Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να
αλλάξετε ρότα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ένας από τους λόγους που έχει ταλαιπωρηθεί
η πολιτική ζωή σε αυτήν τη χώρα είναι ότι κάποιες λέξεις τείνουν
να αλλάξουν περιεχόµενο, ανάλογα µε το πώς καθένας τοποθετείται πολιτικά.
Δύο τέτοιες λέξεις ανέφερε σε αυτά που είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου και σε αυτές τις δύο θέλω να σταθώ. Πρώτη είναι η έννοια του διαλόγου. Θυµίζω τον ν. 4009.
Όταν άρχισε να συζητείται αυτός ο νόµος, ήταν µια περίοδος
εξαιρετικής ηρεµίας στα ελληνικά πανεπιστήµια, η οποία άρχισε
να διαταράσσεται ως ηρεµία όταν ήρθαν κάποιες «νέες» ιδέες,
οι οποίες υποτίθεται ότι θα έλυναν οριστικά τα προβλήµατα των
πανεπιστηµίων.
Μιλάτε για διάλογο. Βεβαίως έγινε διάλογος, όταν ετέθησαν
αυτές οι «νέες» ιδέες -θυµάµαι µια συνάντηση στους Δελφούςκαι όταν έφτασε ο νόµος στη Βουλή για να ψηφιστεί, είχε την κατηγορηµατική άρνηση του συνόλου των συγκλήτων των ελληνικών πανεπιστηµίων εκείνη την περίοδο, όπως και του συνόλου
των Βουλευτών που ήταν πανεπιστηµιακοί όλων ανεξαιρέτως των
κοµµάτων.
Πριν ανεβάσετε έτσι τους τόνους όπως τους ανεβάσατε, θα
σας παρακαλούσα να δείτε τα Πρακτικά εκείνων των συνεδριάσεων της Βουλής. Δεν είναι τυχαίο ότι το, ας πούµε, υποκορι-
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στικό του ν. 4009 ήταν «νόµος Διαµαντοπούλου-Γεωργιάδη».
Θυµίζω ότι ένα από τα σκεπτικά εκείνης της περιόδου που αναπτύχθηκε στη Βουλή ήταν ότι «επιτέλους ας σπάσει η ηγεµονία
της Αριστεράς στα πανεπιστήµια» και όχι κάτι διαφορετικό.
Θυµίζω επίσης τα εξής:
Τα συµβούλια ιδρύµατος, όπως ήρθαν µε εκείνο το νοµοσχέδιο, αφού ψηφίστηκε ο νόµος, υπήρχε ένα πάρα πολύ ισχυρό
«αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» της κ. Διαµαντοπούλου, το
οποίον ισχυρό «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» έλεγε ότι, αν οι
πρυτανικές αρχές δεν εφαρµόσουν το νόµο σε διάστηµα δύο
µηνών, καταργείται η χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων. Δεν
ξέρω αν θυµάστε αυτήν τη διάταξη, την οποία διόρθωσε εκ των
υστέρων ο κ. Αρβανιτόπουλος. Αυτό για το τι σηµαίνει δηµοκρατία και διάλογος τυπικά.
Από εκεί και πέρα, ξέρετε επίσης ότι τα πανεπιστήµια είναι αυτοδιοίκητα. Ξέρετε ότι η συναίνεση, την οποία επικαλείστε και
την οποία σέβοµαι απολύτως, οφείλει να ξεκινάει από τα πολύ
ευαίσθητα σώµατα και οργανισµούς, που είναι τα αυτοδιοίκητα
πανεπιστήµια και ίσως έχετε ξεχάσει ότι οι πρυτανικές αρχές που
είχαν εκλεγεί και καταργήθηκαν µε το ν. 4009 µέχρι να ολοκληρώσουν τη θητεία τους κατά το νόµο Αρβανιτόπουλου δεν ήταν
πρυτανικές αρχές που είχαν εκλεγεί βάσει της Αριστεράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Παρ’ όλο που στοχοποιήθηκαν, όπως ξέρετε, όλα τα επόµενα
χρόνια ο Μυλόπουλος και ο Πελεγρίνης ούτε ο ένας ούτε ο
άλλος είχαν κοµµατική σχέση ή οποιουδήποτε είδους πολιτική
συνάφεια µε την Αριστερά τότε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο Πελεγρίνης είχε άµεση σχέση
µε την Αριστερά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σταθώ σε ένα
ακόµη σηµείο γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Άλλωστε θα συζητήσουµε συντόµως στη Βουλή. Ο διάλογος σε σχέση µε αυτό το
ζήτηµα το 4009 και όσα περιέχει, όχι µόνο εξελίσσεται από τότε
και µε µεγαλύτερη ένταση τώρα, όχι µόνο τέθηκαν οι βασικές
αρχές αυτής της αλλαγής από την πρώτη µέρα των προγραµµατικών δηλώσεων, αλλά εγώ προσωπικά είδα όλους τους πρυτάνεις σε όλες τις συνεδριάσεις των πρυτάνεων στις οποίες
κλήθηκα, είδα τα συµβούλια ιδρύµατος χωριστά, είδα ένα έκαστο
των πρυτάνεων που επισκέφθηκαν το Υπουργείο Παιδείας,
όσους πρόλαβα να δω µέχρι σήµερα. Το ύφος και οι τοποθετήσεις σας δεν είχαν καµµία σχέση µε τους υψηλούς τόνους που
ανεβάζετε.
Θα έχουµε το χρόνο να δούµε λεπτοµερειακά τι θα πει δηµοκρατία και τι θα πει διάλογος στη διαδικασία που εξελίσσεται. Το
νοµοσχέδιο θα κατατεθεί επισήµως στην αρχή της επόµενης
εβδοµάδας, τη Δευτέρα, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Θα υπάρχουν κάποιες
µέρες που θα συζητηθεί. Θα γίνει προφανώς –απαντώ σε ερωτήσεις συγκεκριµένες- πρόσκληση όλων των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
και όλα και τα ουσιαστικά και τα τυπικά σηµεία του διαλόγου θα
εξελιχθούν κατά πώς πρέπει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε πολύ.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή ο Υπουργός στηλίτευσε το ύφος µου, θα προσπαθήσω να τον ευχαριστήσω ως
προς το ύφος τουλάχιστον.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ποια ακριβώς ήταν η
ηρεµία πριν τον ν. 4009; Βέβαια, ηρεµία έχουν και τα νεκροταφεία. Δεν µιλούσε κανείς γιατί τα έσκιαζε η φοβέρα, γιατί κτίζονταν καθηγητές στα γραφεία τους, γιατί επικρατούσε η βία και η
ανοµία και δεν µπορούσε να µπει κανείς να επιβάλει την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την πραγµατική ελευθερία των ιδεών και των
απόψεων που µε ειρηνικό τρόπο πρέπει να εκφράζεται µέσα στα
ιδρύµατα, κύριε Υπουργέ;
Αυτή ήταν η ηρεµία, που τα έσκιαζε η φοβέρα των δικών σας
φοιτητοπατέρων; Φέρατε άρον-άρον και τη ρύθµιση για να καταργήσετε τους αιώνιους φοιτητές και να κάνετε το ρουσφετάκι
στους φοιτητοπατέρες; Αυτή είναι η ηρεµία την οποία επικαλεί-
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στε;
Δεύτερον, αναφέρατε κάποια περιστατικά. Για να αποδείξετε
τι; Ότι δεν έγινε διάλογος για τον ν. 4009; Ή θέλετε να στοχοποιήσετε πρόσωπα; Τι ακριβώς εννοείτε; Δεν είναι όµως εκεί το
θέµα, κύριε Υπουργέ. Αύριο έρχεται ένα κατεπείγον που αρχίζει
να ξηλώνει και να ισοπεδώνει την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάθε έννοια αξιολόγησης.
Έχετε να καταθέσετε ακόµη ένα. Την άλλη βδοµάδα θα βγει
και η κατάργηση του ν. 4009 και η επαναφορά στο παρελθόν.
Μέσα σε λίγες βδοµάδες δηλαδή καταστρατηγήσατε τα πάντα
χωρίς διάλογο, µε συντετµηµένες διαδικασίες ή έστω µε κανονικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες µεν, αλλά χωρίς διάλογο µε
την κοινωνία δε.
Παραδείγµατος χάριν, ρωτήσατε την ΠΟΣΔΕΠ; Το σύνολο της
ΠΟΣΔΕΠ θέλει την κατάργηση του ν. 4009; Μπήκατε στον κόπο
να κάνετε έναν ουσιαστικό διάλογο, να καλέσετε το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας; Δεν το θέλετε;
Βέβαια, το ξέρω ότι το κόµµα στο οποίο ανήκετε ποτέ δεν προσήλθε σε διάλογο. Δεν είναι τυχαίο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα ο Συνασπισµός, όπως λεγόταν, δεν έτυχε
ποτέ σε καµµία προσπάθεια εθνικού διαλόγου για την παιδεία,
ούτε στην επιτροπή Μπαµπινιώτη ούτε στον διακοµµατικό διάλογο που κάναµε εµείς για την τεχνική εκπαίδευση, για το νέο
Λύκειο κ.λπ.. Διαφωνούσατε και λέγατε «εµείς θα τα καταργήσουµε».
Μην µου µιλάτε όµως για δηµοκρατία, γιατί -πολύ σωστά είπατε, σάς το γυρίζω- δηµοκρατία είναι όπως τη θέλατε εσείς.
Εγώ σας λέω ότι γίνεται µε κανόνες. Το είπα και στον Αναπληρωτή σας, τον κ. Κουράκη, ότι έχει δικαίωµα βεβαίως, διότι είναι
Κυβέρνηση. Να κάνει, όµως, διάλογο.
Έχει δικαίωµα να αλλάξει τα πρότυπα. Εµείς διαφωνούµε. Ξέρετε γιατί διαφωνούµε, κύριε Υπουργέ; Θα σας το πω µε µία
ρήση του παρελθόντος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κάποτε, ο
οποίος ως Πρωθυπουργός µαζί µε τον Παπανούτσο έφερε τη
γνωστή µεγάλη µεταρρύθµιση στην παιδεία το 1964, είχε πει, «είπαµε δωρεάν παιδεία, όχι δωρεάν αµάθεια».
Αυτό που κάνετε εσείς, µε την αριστεία που έχετε βάλει απέναντι, µε τα πρότυπα, µε τον διάλογο στα πανεπιστήµια, µε την
κατάργηση κάθε έννοιας δηµοκρατίας, καταργώντας ακόµη και
την ηλεκτρονική ψηφοφορία, οδηγεί σε αναξιοκρατία, σε χαλαρότητα, στα σχολεία και τα πανεπιστήµια της ήσσονος προσπάθειας, σε αυτό που είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου «δωρεάν
αµάθεια και όχι δωρεάν παιδεία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Το δυστύχηµα είναι ότι σε τρία λεπτά δεν
µπορώ να απαντήσω σε όλο αυτό το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί
τον τελευταίο καιρό, στοιχεία του οποίου είναι καθαρές συκοφαντίες, στοιχεία του οποίου ξεχνάνε χιλιάδες διευκρινίσεις που
δώσαµε και οι οποίες είναι στη διάθεση όλων. Υπάρχουν δελτία
Τύπου, τοποθετήσεις, συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Για παράδειγµα, τεράστια συκοφαντία είναι ότι καταργούµε τα πρότυπα.
Το αφήνω.
Φοιτητοπατέρες. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, η ιστορία και πάλι
έχει νόηµα. Σκεφτείτε την ιστορία του ελληνικού πανεπιστηµίου
από τη Μεταπολίτευση και µετά και σκεφθείτε όλες τις πρυτανικές εκλογές µέχρι τον ν. 4009. Ποιοι ήταν οι φοιτητοπατέρες και
ποιοι ήταν εκείνοι που συναλλάσσονταν µε τους πρυτάνεις, σε
εισαγωγικά ή χωρίς; Προφανώς, οι παρατάξεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Η Αριστερά και όλες οι συνιστώσες της είχαν ελάχιστη συµµετοχή –αν είχαν συµµετοχή- στις φοιτητικές εκλογές. Άρα η κατηγορία περί «φοιτητοπατερισµού» δεν µπορεί να απευθύνεται
σε µας.
Δεύτερον, ο νόµος, όπως ήταν πριν τις αλλαγές που προτείνουµε και τις οποίες ξέρετε, έλεγε τα εξής: «Όσον αφορά τη φοιτητική ψήφο, η ψήφος δίνεται στους συλλόγους, ώστε οι σύλλογοι, ανάλογα µε τον συσχετισµό των παρατάξεων εντός τους,
να ορίσουν εκλέκτορες, οι οποίοι είναι εκείνοι που µετέχουν ως
εκλέκτορες στις διαδικασίες εκλογής των πρυτανικών αρχών».
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Άρα ήταν πολύ σαφής η κοµµατικότητα των εκλεκτόρων ως προς
τους συσχετισµούς εν όψει της πρυτανικής εκλογής.
Το καταργούµε αυτό, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Για πρώτη
φορά σε ό,τι αφορά τη φοιτητική συµµετοχή, καταργούµε ακριβώς το φοιτητοπατερισµό, την παραταξιοκρατία κ.λπ., διότι λέµε
ότι ψηφίζουν όλοι οι εγγεγραµµένοι φοιτητές µε ποσοστό βαρύτητας της ψήφου ανάλογα µε τον αριθµό συµµετεχόντων στις
εκλογές. Όσο περισσότεροι συµµετέχουν, τόσο πλησιάζει η βαρύτητα της ψήφου στο µέγιστο, το οποίο προβλέπει ο νόµος.
Όσο λιγότεροι µετέχουν, αυτό το ποσοστό µειώνεται µέχρι ενδεχόµενης εξαφανίσεως.
Επιπλέον, όταν ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές, οι παρατάξεις ας
κάνουν την προπαγάνδα τους εντός του φοιτητικού σώµατος για
να µαζέψουν ψήφους υπέρ του ενός ή του άλλου πρυτάνεως,
αλλά αυτή η διαδικασία δεν έχει απολύτως καµµία σχέση µε ό,τι
ίσχυε ως τώρα σε σχέση µε τη φοιτητική ψήφο.
Μας λέτε ότι γυρίζουµε πίσω και επαναφέρουµε την κοµµατοκρατία. Ποιανού, άλλωστε; Την κοµµατοκρατία της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Διότι αυτές είναι οι µεγάλες παρατάξεις
αυτήν τη στιγµή στις φοιτητικές εκλογές. Αντί να µας λέτε, λοιπόν, αυτό, κοιτάξτε να δείτε πώς επαναφέρεται η δηµοκρατία και
εκεί.
Σε ό,τι αφορά τα συµβούλια ιδρύµατος, επειδή ίσως δεν έχετε
καταλάβει τι είναι τα συµβούλια ιδρύµατος, θα σας πω τι είναι
συµβούλια ιδρύµατος. Τα συµβούλια ιδρύµατος είναι µίµηση των
Board of Trustees στις Ηνωµένες Πολιτείες. Board of Trustees τι
θα σήµαινε στα καθ’ ηµάς; Θα σήµαινε ότι η Κυβέρνηση ή κάποιος ιδιώτης δίνει ένα καταπίστευµα για να ιδρυθεί, να λειτουργήσει ένα πανεπιστήµιο και υπάρχουν εκείνοι που ελέγχουν το
καταπίστευµα.
Προφανώς, στην Αµερική η διοικητική δοµή του πανεπιστηµίου
που λειτουργεί έτσι, ορίζεται. Δεν εκλέγεται, διορίζεται από το
Board of Trustees και φτιάχνεται µια διοικητική δοµή που ελέγχει
τα οικονοµικά και δεν έχει απολύτως καµµία σχέση µε τα ακαδηµαϊκά.
Αν ήταν να λειτουργήσουν συµβούλια ιδρύµατος στην Ελλάδα,
θα έπρεπε η οποιαδήποτε κυβέρνηση να ξεχάσει όλες τις παραδόσεις του ελληνικού πανεπιστηµίου και του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου γενικότερα και να πει για κάθε πανεπιστήµιο «ιδού µία
οικονοµική προίκα, ιδού ένα συµβούλιο ιδρύµατος που θα χειριστεί αυτήν την προίκα σύννοµα». Αυτό προφανώς θα διορίσει
όποιον θέλει σε επίπεδο διοίκησης και από εκεί και πέρα, θα αφεθεί ελεύθερη η ακαδηµαϊκή λειτουργία, όπως ακριβώς συµβαίνει
στην Αµερική.
Προφανώς, αυτό δεν ήταν τα συµβούλια ιδρύµατος. Τα συµβούλια ιδρύµατος ήταν µηχανισµός που προεπέλεγε πρυτάνεις
κατά παραδόσεις που δεν έχουν καµµία σχέση µε τη δηµοκρατία
οπουδήποτε στον κόσµο. Αυτή η προεπιλογή οµοιάζει εξαιρετικά
µε την προεπιλογή που ήθελε να κάνει η Κίνα σε σχέση µε το
Χονγκ Κονγκ. Αυτό οδήγησε στην εξέγερση του Χονγκ Κονγκ
υπέρ της δηµοκρατίας τότε.
Δεν φθάσαµε ευτυχώς εκεί εµείς εδώ, σε τέτοιου τύπου εξεγέρσεις, αλλά η αµαρτία των συµβουλίων ιδρύµατος ως θεσµός
-και προφανώς, δεν αναφέροµαι στα πρόσωπα, που τα τιµώ απολύτως- ήταν αυτή η διαδικασία που κρατάει σε κρίση ακόµα τα
ελληνικά πανεπιστήµια. Ο διάλογος έχει εξαντληθεί από το 2009
µέχρι σήµερα. Επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές αυτό τον
καιρό και στις συνόδους πρυτάνεων και στις συνόδους των συµβουλίων και µε έναν πρύτανη χωριστά, οπότε µην επικαλείστε
τον διάλογο και -προς Θεού!- µην επικαλείστε επιστροφή στο παρελθόν. Θα τα συζητήσουµε, άλλωστε, σύντοµα ξανά και ξανά
όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Πριν προχωρήσουµε στην τελευταία εκ των επικαίρων ερωτήσεων για σήµερα, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω ότι η
έβδοµη µε αριθµό 105/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου
Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων, δεν συζητεί-
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ται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο για λίγο, σας παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν έχετε, όµως, τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Απλώς, θα ήθελα να κάνω
ένα σχόλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ορίστε, έχετε τον λόγο
για ένα µόνο λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Δεν θα χρειαστώ ούτε ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα απλώς να επισηµάνω ότι είναι η τρίτη αναβολή. Ήθελα,
επίσης, να επισηµάνω ότι είναι ένα σηµαντικότατο θέµα. Δεν νοµίζω ότι είναι ζήτηµα κωλύµατος. Νοµίζω ότι είναι ζήτηµα πολιτικής υπεκφυγής.
Δηλώνω, επίσης –µε κίνδυνο να γίνω γραφικός ή κατά το νεώτερο όρο «troll»- ότι θα την καταθέτω κάθε Πέµπτη από εδώ και
πέρα, µέχρι να βρει καιρό ο Υπουργός να απαντήσει στο µείζον
θέµα του τρόπου µε τον οποίο θα επανδρωθούν οι διοικήσεις των
νοσοκοµείων, πράγµα το οποίο συστηµατικά αρνείται να κάνει.
Επαναλαµβάνω –και κλείνω µε αυτό- ότι είναι πολιτική υπεκφυγή. Θα κρατήσω τις εκφράσεις περιφρόνησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κ.λπ., για την επόµενη φορά, διότι υποψιάζοµαι ότι και την επόµενη φορά θα πρέπει κάτι να έχω να πω σε
σχέση µε την απουσία του Υπουργού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Συµφωνώντας για το
διαδικαστικό, καλό είναι να αποφεύγουµε εκφράσεις του τύπου
«υπεκφυγή», κ.λπ.. Στο κάτω-κάτω, αν θέλετε να µιλήσουµε επί
της ουσίας, δεν είναι ένα κεφάλαιο η µη παραίτηση των προηγούµενων διοικήσεων των νοσοκοµείων µε το «έτσι θέλω» και η
αναµονή των αποζηµιώσεών τους, το οποίο είναι δυσµενές και
µη αβανταδόρικο για τη σηµερινή Κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Για τους νέους λέω, όχι για
τους παλιούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μάλλον, βαρύνει αυτούς οι οποίοι έχουν στρογγυλοκάτσει στις πολιτικές θέσεις
τους, ενώ η πολιτική ηγεσία που έχει την ευθύνη γι’ αυτό το ζήτηµα, τους λέει να παραιτηθούν.
Εν πάση περιπτώσει, στο διαδικαστικό αναγνωρίζω το θέµα
έτσι όπως το θέτετε και θα µεταφερθεί στον Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η όγδοη µε αριθµό 106/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Ποταµιού κ.
Κυριάκου Χαρακίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά
µε δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία (Lockheed
Martin) για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών
P-3B και των αντιπροτάσεων της «Airbus», δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η ένατη µε αριθµό 123/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Αθανασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για τη προστασία των
πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δέκατη µε αριθµό 131/21-4-2015 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την έναρξη του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκ- κίνηση
της οικοδοµικής δραστηριότητας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 407/3-3-2015 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, η δεύτερη µε αριθµό 336/27-2-2015 ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Χατζησάββα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίπτωση
στην οικονοµία της βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 887/173-2015 του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση της υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω
ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων θέσεων
απασχόλησης.
Θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Ουρανία Αντωνοπούλου που είναι παρούσα.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνατε, βέβαια, ένα λάθος. Δεν είναι επίκαιρη η ερώτηση.
Είναι απλή ερώτηση, η οποία δεν απαντήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Έχετε απόλυτο δίκιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το Υπουργείο δεν έκανε τον
κόπο να απαντήσει. Βεβαίως, αν αυτό ήταν θέµα οργάνωσης των
πρώτων ηµερών, δικαιολογείται. Όµως, το θέµα είναι σοβαρό και
δεν πρέπει να απαξιώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Το ίδιο
ισχύει και για το προηγούµενο θέµα. Το «τρίτη φορά» σηµαίνει
ότι ενώ το ίδιο το Προεδρείο σας εξήγγειλε ότι δεν θα υπάρχει
αυτό το φαινόµενο, βλέπουµε ότι γίνεται σύστηµα πλέον.
Δείτε το, λοιπόν, ως Προεδρείο. Δεν µπαίνουµε στην ουσία,
διότι αν µπούµε στην ουσία, θα πω ότι δεν έχετε δίκιο να δικαιολογείτε την Κυβέρνηση µε αυτά που είπατε προηγουµένως, γιατί
είναι αδικαιολόγητη που δεν παρεµβαίνει από την πρώτη στιγµή
σε τέτοιες διοικήσεις που κοιτάζουν τις αποζηµιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Χάνετε τον χρόνο που
έχετε στη διάθεσή σας, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το θέµα της
ανεργίας είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Όλοι ξεκινούν από εκεί και
το επικαλούνται σε κάθε δηµόσια τοποθέτηση, όπως πρόσωπα,
πολιτικοί, κόµµατα, κ.λπ..
Ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου της ανεργίας, αυτού του προβλήµατος που βιώνει
κάθε οικογένεια, συµφωνούµε εν πολλοίς ότι είναι η πραγµατική
οικονοµία, οι επενδύσεις, η ανάπτυξη. Βεβαίως, αυτή η θετική
στροφή που υπήρξε το προηγούµενο διάστηµα, εκφράστηκε µε
την αντιστροφή των αρνητικών ρυθµών για την ανεργία. Το 28%
που ήταν πέρυσι, έχει γίνει ήδη 25% από το Φεβρουάριο, όπως
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Αυτό οφείλεται στην πραγµατική οικονοµία.
Βεβαίως, τα προγράµµατα, τα οποία είναι καλά γιατί θα αξιοποιήσουµε πόρους ευρωπαϊκούς, αλλά και εθνικούς, δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης και θα συνδράµουν σε αυτό το έργο των
ευκαιριών απασχόλησης, για αυτό και η ερώτηση είναι παραπάνω από επίκαιρη. Γραπτή ήταν, αλλά είναι παραπάνω από επίκαιρη.
Γιατί ενώ ήταν έτοιµα τα προγράµµατα, γιατί ενώ κάποια είχαν
ξεκινήσει, υπάρχει µια δυστοκία τρεις, τέσσερις µήνες τώρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας –έτοιµο και εγκεκριµένο από τον ΑΣΕΠ- όπου δυστυχώς,
µέχρι σήµερα -προχώρησαν, βεβαίως, για τους δήµους, αλλά για
τους τριάντα δύο χιλιάδες δεν έχουν βγει τα αποτελέσµατα- δεν
έχει γίνει τίποτα για τα Υπουργεία και τις περιφέρειες.
Σχετικά µε την επιταγή εισόδου για νέους στην αγορά εργασίας, απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ πού είναι η προκήρυξη; Για τους απόφοιτους ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΚΕ πού είναι η προκήρυξη;
Το πρόγραµµα «Εγγύηση για τη Νεολαία» για τους νέους δεκαοκτώ έως είκοσι οκτώ ετών έχει µείνει πίσω. Πρόκειται για εγκεκριµένα προγράµµατα, εµπροσθοβαρή προγράµµατα -το
προσθέτω και αυτό- µε έτοιµα χρήµατα.
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Ερωτώ, λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το κάθε πρόγραµµα
από αυτά. Είναι δέκα προγράµµατα. Θα καταθέσω και τον κατάλογο των δέκα προγραµµάτων. Βεβαίως και ό,τι άλλο στοιχείο
χρειαστεί θα το δώσω στη δευτεροµιλία µου.
Πρέπει να µας απαντήσει η αρµόδια Υπουργός για κάθε πρόγραµµα χωριστά ποια είναι η εξέλιξή του από τότε που ανέλαβε
τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Η κ. Αντωνοπούλου έχει τον λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω την απάντησή µου λέγοντας ότι ήδη έχουν κατατεθεί δύο ερωτήσεις, οι οποίες έχουν απαντηθεί γραπτώς. Επανερχόµαστε και όπως παίρνουµε τις ερωτήσεις σας θα εξακολουθούµε να τις απαντούµε. Δεν είµαι σίγουρη σε τι αναφέρεστε
όταν λέτε ότι δεν έχουµε απαντήσει.
Εν πάση περιπτώσει, να µπω στο προκείµενο. Η Κυβέρνησή
µας κατηγορείται ότι χρονοτριβεί άσκοπα, χωρίς σχέδιο και πυξίδα πλεύσης σε πάρα πολλά επίπεδα. Έτσι, λοιπόν, ερχόµαστε
τώρα να κατηγορηθούµε ότι στο Υπουργείο Εργασίας κωλυσιεργούµε. Είναι µια πλασµατική εικόνα εν γένει. Νοµίζω ότι θα καταρρεύσει µόλις κλείσει µε αµοιβαία επωφελή τρόπο η διαπραγµάτευση που όλοι περιµένουµε. Όµως, ας περιοριστώ εγώ στο
έργο που αφορά στο Υπουργείο µας.
Αυτό που εσείς λέτε «καθυστέρηση», για εµάς στην πραγµατικότητα είναι χρόνος απαραίτητος, ένας χρόνος αναγκαίος, για
να µπορέσουµε να ανασχεδιάσουµε τα προγράµµατα που λέτε
ότι βρήκαµε, εµπροσθοβαρώς, προκειµένου να µεγιστοποιήσουµε τα οφέλη προς τους ανέργους.
Θα ήθελα να σας καθησυχάσω πρώτα από όλα λέγοντας ότι
βρισκόµαστε ήδη σε πολύ καλό δρόµο. Να φέρω και ένα παράδειγµα. Ρωτήσατε τι ακριβώς έχει γίνει για τους απόφοιτους ΑΕΙ,
ΤΕΙ. Επανασχεδιάσαµε και αυτό που καταφέραµε είναι, µε ακριβώς τους ίδιους πόρους που είχαµε στη διάθεσή µας, να µπορέσουµε να εντάξουµε, αντί για τις επτά χιλιάδες που ο δικός σας
προγραµµατισµός προέβλεπε, δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιους,
δηλαδή αυξήσαµε τον αριθµό των ωφελουµένων χωρίς να µειωθεί –επαναλαµβάνω, χωρίς να µειωθεί- το ποσό που θα πάρουν
οι ίδιοι. Νοµίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους το καθαρό όφελος
αυτής της απόφασης να επανασχεδιάσουµε.
Δεύτερο παράδειγµα: Επανασχεδιάσαµε το πρόγραµµα κατάρτισης σε ειδικότητες αιχµής της ελληνικής οικονοµίας, το
οποίο αναφέρεται σε ανέργους δεκαοκτώ χρονών µε είκοσι τεσσάρων χρονών -αυτό είναι κοµµάτι του «Youth Guarantee». Και
τι έκανε ο επανασχεδιασµός µας; Αύξησε τις αποδοχές των νέων
που θα συµµετέχουν κατά 84%. Σηµειώνω ότι αυτό το καταφέραµε µέσα από δηµιουργικό και εποικοδοµητικό διάλογο, σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους κλαδικούς φορείς που
υλοποιούν το πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένου και του ΣΕΤΕ,
που αφορά το κοµµάτι εκείνο που αντιστοιχεί στον τουρισµό.
Οι παρεµβάσεις µας έρχονται να αναιρέσουν τη σκόπιµα καλλιεργούµενη εντύπωση περί απάθειας, αδράνειας και βραδυπορίας του Υπουργείου Εργασίας.
Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διαφηµίζουµε συνέχεια το έργο µας. Πράττουµε και µετά ανακοινώνουµε, ώστε
να µπορεί ο λαός και οι άνεργοι στη συγκεκριµένη περίπτωση να
βλέπουν απτά για ποιο λόγο καθυστερούµε, όπως λέτε εσείς.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς λέµε πως παίρνουµε τον χρόνο που
χρειάζεται για να µεγαλώσουµε τα οφέλη για τους ανέργους.
Σε ένα από τα προγράµµατα που υλοποιούνται ήδη –και αναφερθήκατε σ’ αυτό- και αφορούν την επιταγή εισόδου νέων δεκαοκτώ έως είκοσι τεσσάρων και είκοσι πέντε έως είκοσι εννέα
και το οποίο συνεχίζεται κανονικότατα, όπως το παραλάβαµε,
έτσι και συνεχίζεται- είχε προκύψει το εξής θέµα: Οι δέκα χιλιάδες από τους περίπου πάνω από σαράντα χιλιάδες ωφελούµενους, ήταν επιλαχόντες. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς που
έπρεπε να ενταχθούν, δεν παρουσιάστηκαν και έτσι ήταν επιλαχόντες.
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Για να γίνει πιο κατανοητός ο λόγος για τον οποίο καθυστερούµε, σ’ αυτό το σηµείο υπήρχαν τρεις επιλογές, οι οποίες ήταν
οι εξής: Η πρώτη επιλογή είναι να «πετάξω» αυθαίρετα από το
πρόγραµµα ορισµένους, διότι είχαν ξεπεράσει το όριο της ηλικίας. Αυτό, όµως, θα ήταν άδικο.
Η δεύτερη επιλογή θα ήταν να τους συµπεριλάβω επίσης αυθαίρετα, πράγµα που θα ήταν παράνοµο. Και αν γινόταν κάποιος
έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καλούνταν η Κυβέρνηση
να πληρώσει, να σταµατήσει αυτά που υλοποιεί, διότι θα ήταν
παράνοµα ενταγµένοι.
Η τρίτη περίπτωση και η δική µας προσπάθεια είναι να βρούµε
µία νόµιµη και δίκαιη λύση. Αυτό, όµως, είναι χρονοβόρο, διότι
συνεπάγεται διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό κάνουµε, αυτό υλοποιούµε. Μόλις έχουµε την απάντηση, θα εντάξουµε και τους δέκα χιλιάδες που υπολείπονται.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να πω ότι παρουσιάστηκε το πρόβληµα, διότι στην ανακοίνωση που είχε βγει, δεν
είχε συµπεριληφθεί ότι στην περίπτωση που υπάρχει ένα χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο όποιος νέος έχει ενταχθεί και υπερβεί
το όριο της ηλικίας, στην ουσία δεν θα µπορεί να συµµετέχει.
Άρα καλούµαστε να κάνουµε κάποιες διορθώσεις.
Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει κανείς να κρίνει από τα επιφαινόµενα µιας πολιτικής ιδίως σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα,
πολύ περισσότερο δε όταν επιχειρείται αλλαγή στην ποιότητα
αυτής της πολιτικής.
Αν χρειάζεστε περισσότερες εξηγήσεις, πολύ ευχαρίστως,
διότι πράγµατι έχει ξεκινήσει και έχουµε κάνει βελτιώσεις στο
πρόγραµµα στο οποίο αναφερθήκατε και αφορά την κοινωφελή
εργασία. Μάλιστα, σας έχω δώσει και γραπτή απάντηση σ’ αυτό.
Όµως, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως να συνεχίσουµε τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε και
εµείς, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει για τρία λεπτά ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντωνοπούλου, σήµερα συζητάµε, γιατί ακριβώς δεν έχει απαντηθεί η
ερώτηση. Διαφορετικά, δεν θα συζητούσαµε. Εποµένως τι µου
λέτε ότι έχετε απαντήσει; Γι’ αυτό συζητάµε! Διότι δεν έχει απαντηθεί η ερώτηση. Εάν είχε απαντηθεί και δεν ικανοποιούνταν τα
ερωτήµατα, τότε βάσει του άρθρου 130 του Κανονισµού, θα πηγαίναµε σε επερώτηση. Άρα µη µου λέτε ότι έχει απαντηθεί. Δηλαδή, κάνει παραβίαση του άρθρου το Προεδρείου και φέρνει
την ερώτηση σε ζωντανή συζήτηση; Αντίθετα, βλέπω ότι είστε
λαλίστατη στα µέσα και λέτε διάφορα. Έχετε γράψει δελτία
Τύπου κ.λπ.. Γράψτε, λοιπόν, µια απαντησούλα να µην έρχεται η
ερώτηση εδώ. Αυτό είναι! Δεν έχω πρόβληµα. Η ζωντανή συζήτηση είναι και αυτή πολύ καλή. Όµως, δεν ευθύνοµαι εγώ, αλλά
εσείς για το γεγονός ότι ήρθε η αναπάντητη ερώτηση προς συζήτηση στην Ολοµέλεια. Αυτό θέλω να ξεκαθαριστεί, για να µη
θεωρηθεί ότι εγώ κάνω κάτι παραπανίσιο.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι κάθε ποιοτική
βελτίωση είναι ευπρόσδεκτη. Εξάλλου, εγώ δεν είµαι δογµατικός
σε αυτά. Άλλωστε, δεν ήµουν και αρµόδιος γι’ αυτό το πρόγραµµα. Εποµένως κάθε ποιοτική βελτίωση πρέπει να γίνεται.
Όµως, ξέρετε, αυτή πρέπει να γίνεται εν κινήσει. Διότι αν βάλουµε ένα φρένο, το οποίο θα οδηγήσει σε τέτοιον ετεροχρονισµό των προγραµµάτων, που αυτά να µην είναι αξιοποιήσιµα,
τότε θα είναι λάθος. Για παράδειγµα, όσον αφορά τον τουρισµό,
στον οποίο αναφερθήκατε, θα πρέπει αύριο να ξεκινήσει το πρόγραµµα ή µάλλον θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει χθες, προκειµένου
να συγχρονίζεται µε την τουριστική περίοδο. Τουλάχιστον αυτό
νοµίζω εγώ.
Όσον αφορά τους δήµους –για τους οποίους έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος- την εαρινή περίοδο, την περίοδο µέχρι το φθινόπωρο, καλοκαίρι και φθινόπωρο, είναι που χρειάζονται οι
επιπλέον, οι πρόσθετοι εργαζόµενοι, οι εποχικοί στους δήµους,
στις περιφέρειες και στα Υπουργεία. Και αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η χώρα µας.
Άρα, αν το φέρετε το φθινόπωρο για να προσληφθούν, θα
είναι µη αποτελεσµατικό για τη δουλειά που θα κάνουν στους
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φορείς που θα πάνε. Με αυτήν την έννοια, θα πρέπει να υπάρχει
ένας συνδυασµός και να βρούµε τη βέλτιστη λύση της βελτίωσης
της ποιότητας και του χρόνου.
Μη λέτε, λοιπόν, γιατί ρωτούµε, γιατί αγωνιούµε. Αυτή είναι η
δουλειά µας, εξάλλου. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι γιατί
τρεισήµισι µήνες δεν «γλιστρούν» τα προγράµµατα. Αυτή είναι η
δουλειά. Μονότονα θα τα ακούτε. Μετά θα ακούτε τεσσερισήµισι, µετά πεντέµισι και µετά έξι και επτά µήνες. Γι’ αυτό, καλό
είναι να προχωρήσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Εγώ τι θέλω να επισηµάνω; Στο θέµα της κοινωφελούς εργασίας δεν έγινε καµµία σηµαντική βελτίωση. Έγιναν δύο-τρεις
διορθώσεις, θα µπορούσαν να γίνουν µέσα σε έναν µήνα. Ήταν
ήδη εγκεκριµένη από το ΑΣΕΠ και έτοιµος ο ΟΑΕΔ να την βγάλει
την προκήρυξη. Καθυστερήσαµε.
Ειδικά, όµως, για τις δεκαοκτώ χιλιάδες, τις υπόλοιπες, χάθηκε
η προκήρυξη; Γιατί δεν βγαίνει; Πού είναι; Γιατί δεν βγήκε µαζί;
Γιατί δεν κάνατε τις διορθώσεις;
Μήπως θα αυξήσετε από πέντε σε δέκα µήνες το πρόγραµµα,
θα ισχύσει; Για το πεντάµηνο πρόγραµµα των δήµων, τώρα θα
γίνει δεκάµηνο, όπως είπατε «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» ραδιόφωνο; Θα
γίνει; Εάν γίνει θα είναι κάτι το θετικό. Αλλά πολύ αµφιβάλω.
Σχετικά µε τις περιφέρειες, η κ. Δούρου ήρε τις αντιρρήσεις
που είχε επί προηγούµενης κυβέρνησης και τώρα θέλει εργαζόµενους από την κοινωφελή εργασία; Έχω εδώ τις δηλώσεις της
-θα τις καταθέσω - που λέει ότι αν δεν είναι από χρόνο και πάνω
και εάν δεν παίρνουν 751 ευρώ βασικό µισθό, δεν θέλει. Μήπως
πρέπει να αναζητήσουµε εκεί την αιτία της µεγάλης καθυστέρησης για το τι θα πρέπει να βάλουµε και να αλλάξουµε; Και εγώ
λέω ότι αδίκως η Περιφέρεια Αττικής µε το µεγαλύτερο πρόβληµα ανεργίας δεν ήταν µέσα, αλλά ήταν πολιτικές οι σκοπιµότητες το προηγούµενο διάστηµα.
Έχουµε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα εγκεκριµένο από 17
Δεκεµβρίου, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την έγκριση, µία σελίδα είναι. Το πρόγραµµα είναι πεντακόσιες σελίδες.
Όλα αυτά δεν πρέπει να τρέξουν; Τι µου λέτε τώρα; Η ποιοτική
βελτίωση θα περιµένουµε να γίνει σε δύο χρόνια για να δούµε
και µία συµβολή του επιχειρησιακού προγράµµατος; Το πρόγραµµα «τρέχει» από 17 Δεκεµβρίου. Και µην πείτε ότι καθυστέρησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Όσον αφορά τα 20 εκατοµµύρια για το εγγυηµένο εισόδηµα,
θα σας παρακαλούσα, επειδή πλέον µε εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα µπορούν να απορροφηθούν άµεσα, να συνεννοηθείτε µε την άλλη Αναπληρώτρια Υπουργό, την κ. Φωτίου,
γιατί είναι δική της αρµοδιότητα το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα, οι ωφελούµενοι από το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα στο
πιλοτικό πρόγραµµα να µπουν σε ένα πρόγραµµα εργασιακής
επανένταξης, όπως προβλέπεται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Αυτό δεν ήταν στις εµπροσθοβαρείς δράσεις, είναι στο
κανονικό επιχειρησιακό πρόγραµµα, ονοµατισµένο. Θα αναφέρω
και τις σελίδες του αναπτυξιακού προγράµµατος για να µπορέσετε να ανατρέξετε: Θα ανατρέξετε στη σελίδα 30, 42 και 70,
προκειµένου να βρείτε τη συγκεκριµένη πρόβλεψη. Γιατί, πρέπει
να λειτουργήσει και αυτός ο συνδυασµός της οικονοµικής ενίσχυσης µε την εργασιακή επανένταξη, προκειµένου να αξιολογηθεί ολοκληρωµένα το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα.
Άρα, το ενδιαφέρον µας δεν έχει να κάνει µε καµµιά σκοπιµότητα, παρά µόνο µε την ανάγκη να αξιοποιήσουµε πόρους που
έχουν διασφαλιστεί για τη χώρα από το ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, µε εγκεκριµένους προϋπολογισµούς, έργα και
προγράµµατα και να συµβάλουµε στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, γιατί κάθε οικογένεια βλέπουµε να έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις ή και όλους
ανέργους. Και δεν χρειάζεται εµείς από την ασφάλεια που
έχουµε στο σπίτι µας και στην καρέκλα µας να λέµε θα το βελτιώσουµε ποιοτικά. Τον ενδιαφέρει να βρει δουλειά. Και, βεβαίως, βελτιώστε το ποιοτικά και στην πορεία. Θέλετε να κάνετε
τους πέντε µήνες, δέκα; Μπορείτε να τους κάνετε, αφού προσληφθούν οι άνθρωποι. Ποιος σας το απαγορεύει; Αρκεί να βρεθούν βέβαια χρήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κυρία Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είπατε τόσα πολλά και µου θέσατε τόσα
πολλά θέµατα που φυσικά δεν περιµένετε ότι µπορώ να τα απαντήσω σε τρία, σε πέντε ή σε δέκα λεπτά.
Να ξεκινήσω µε το τελευταίο που είπατε, ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα 20 εκατοµµύρια, τα οποία αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που έχουν ήδη ενταχθεί στο
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αν είχατε προβλέψει εγκαίρως να
υπάρχει το προσωπικό που θα τους έκανε συµβουλευτική, ήδη
θα ξέραµε ποιοι από αυτούς που έχουν ενταχθεί χρήζουν στο να
έχουν πρόσβαση στα προγράµµατα αυτά, για τα οποία µιλάµε.
Και θα είχαν ενταχθεί. Δεν το κάνατε. Το κάνουµε εµείς τώρα.
Άρα µην έχετε τόση αγωνία επί του θέµατος.
Να πάω, λοιπόν, προς τα πίσω στις ερωτήσεις που κάνατε.
Όσον αφορά τις καθυστερήσεις -αυτές που εσείς βαφτίζετε
καθυστερήσεις, αυτές που εµείς λέµε βελτιώσεις- αυτός που θα
µας κρίνει είναι ο κόσµος, είναι οι άνεργοι. Αυτούς προσπαθούµε
να υποστηρίξουµε.
Σχετικά µε το γεγονός ότι βρήκαµε έτοιµα τα µισά χρήµατα
που διαθέτει η χώρα όσον αφορά πόρους για την περίοδο 20142020 -τα µισά χρήµατα!- θα πω το εξής. Έγιναν εµπροσθοβαρείς
δράσεις, τις οποίες εσείς ορίσατε πώς θα γίνουν. Να φέρω, λοιπόν, ένα παράδειγµα τώρα, για να καταλάβει και ο κόσµος και
εσείς για ποιον λόγο πρέπει να συνεχίσουµε µε τον επανασχεδιασµό.
Ένα από τα προγράµµατα, τα οποία επανεξετάζουµε αυτήν τη
στιγµή, έχει να κάνει µε την επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας µε υποχρεωτική δίµηνη απασχόληση και το οποίο έχει σοβαρότατα προβλήµατα σχεδιασµού.
Και θα πω τα εξής που έχουµε εντοπίσει και για ποιον λόγο λέµε:
«Όχι, δεν θα το ξεκινήσουµε και δεν θα το «τρέξουµε». Θα το
επανασχεδιάσουµε».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό είναι ένα από τα δέκα. Τα
άλλα εννιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Κεγκέρογλου, είπαµε όταν δεν συµφωνούµε, δεν φωνάζουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συµφωνώ απόλυτα. Όµως τα
άλλα εννιά;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Αν συµφωνείτε απόλυτα, ακούστε µε, σας παρακαλώ, µε ψυχραιµία.
Κάποιος το είχε σχεδιάσει, κάποιος το είχε εγκρίνει. Και αν
ακολουθούσατε αυτή την τακτική, θα έπρεπε και αυτό να είχε ξεκινήσει. Μιλάµε για πολλά χρήµατα. Μιλάµε για 112 εκατοµµύρια.
Αφού, λοιπόν, τα γνωρίζετε, είναι το περίφηµο πρόγραµµα, στο
οποίο εγώ αναφέροµαι, που λέει ότι το 75% πήγαινε σε κέντρα
κατάρτισης που προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους και
µόνο το 25%...κ.λπ.. Συµφωνούµε, λοιπόν, επί της αρχής…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στο ένα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Στο ένα. Αυτό το ένα µέσα στα πολλά που µου λέτε για ποιον
λόγο καθυστερούµε. Αφήστε µε να ολοκληρώσω, αν έχετε την
καλοσύνη.
Υπάρχει λόγος που εξετάζουµε ένα-ένα τα προγράµµατα και
όπου µπορούµε, τα βελτιώνουµε µέσα στον χρόνο, γιατί µέσα
στον χρόνο θα «τρέχανε» τα εµπροσθοβαρή. Σωστά; Μέσα στον
χρόνο, λοιπόν, το 2015, όλες οι θέσεις, οι οποίες προβλέπονται,
όλες οι θέσεις αυτές θα δηµιουργηθούν και θα ωφεληθούν οι
άνεργοι, όπως ακριβώς µπορούµε και έχουµε την υποχρέωση να
κάνουµε αυτήν τη στιγµή.
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Να αναφερθώ στην κοινωφελή, γιατί την αναφέρατε. Όταν είπαµε ότι θα κάνουµε κάποιους ελέγχους στην κοινωφελή, ήλθαµε σε πλήρη συνεννόηση µε τους δήµους. Οι δήµοι, µετά από
τρεις διαβουλεύσεις που χρειάστηκαν για να το ολοκληρώσουµε,
συµφώνησαν ότι οι βελτιώσεις είναι πραγµατικές και θα τις ακολουθήσουν, διότι τις σχεδιάσαµε παρέα. Το πρόγραµµα που είπατε για τον τουρισµό το κάναµε σε συνεργασία µε το ΣΕΤΕ.
Τώρα µέσα στο καλοκαίρι υποτίθεται ότι θα δηµιουργηθούν
γύρω στις πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πρόβλεψη για τον τουρισµό. Την ώρα που θα δηµιουργηθούν πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίες, η δική σας άποψη είναι ότι τώρα
έπρεπε να µπουν οι µαθητευόµενοι. Εµείς, λοιπόν, έχουµε ένα
χρονοδιάγραµµα, ώστε µέσα στον χρόνο, ακριβώς τηρώντας τις
υποχρεώσεις αυτές που είπατε, να υλοποιήσουµε και να ολοκληρώσουµε, χωρίς να έχουµε ετερορρυθµίες, οι οποίες επιβαρύνουν τους ανέργους. Και φυσικά, είναι και η υλοποίηση που
πρέπει να κάνουµε, διότι υπάρχουν πολλοί συµπράττοντες φορείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για τις περιφέρειες, αν έχετε την
καλοσύνη, να µας πείτε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μία τελευταία κουβέντα για τις περιφέρειες και για τον υπόλοιπο
δηµόσιο τοµέα.
Ρωτήσαµε µε ποια κριτήρια βγήκαν αυτές οι θέσεις που αντιστοιχούν σε κάθε Υπουργείο: Πώς βγήκαν; Με ποια κριτήρια;
Γιατί ένα Υπουργείο ζήτησε, ας πούµε, οκτώ χιλιάδες θέσεις και
ένα άλλο δεκατρείς; Και πώς επικαιροποιείται αυτό;
Πήραµε µια απάντηση, η οποία δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Το αφήνουµε στην άκρη, όµως, αυτό γιατί, όπως σας
έχουµε πει, δεν µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να κάνουµε καταγγελίες. Από τότε, όµως, που βγήκαν αυτές οι θέσεις µέχρι σήµερα,
έχουν αλλάξει οι συνθήκες σε κάθε Υπουργείο. Δεν πρέπει, λοι-
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πόν, να επικαιροποιήσουν;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πότε;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Αν, λοιπόν, έχετε λίγη υποµονή, µέχρι το τέλος του µήνα θα επικαιροποιηθούν και αυτές και ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε
Υπουργείου -το Υπουργείο Πολιτισµού προηγείται, διότι τις χρειάζεται τώρα- θα ανακοινωθούν και άλλες θέσεις εργασίας, µετά
από ένα-δύο µήνες, έτσι ώστε το κάθε Υπουργείο να µπορέσει
να χρησιµοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα που έχει για τοn σκοπό
που το εξυπηρετεί περισσότερο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η κ. Δούρου έχει αυτήν την
άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό και γενικότερα για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ιδιαίτερα στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Διακόπτουµε για µερικά λεπτά, µέχρι τη δωδεκάτη µεσηµβρινή, όπου θα προχωρήσουµε στο νοµοθετικό έργο, υπό την
προεδρία του κ. Μητρόπουλου, και συγκεκριµένα, στην ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης
-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
- Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και στη συνέχιση
της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό
και άλλες διατάξεις».
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «ναι».
Η Νέα Δηµοκρατία απολείπεται.
Η Χρυσή Αυγή τι λέει, κύριε Γρέγο;
ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΓΟΣ: Δηλώνουµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τι λέτε εσείς, κύριε
Θεοχάρη, από το Ποτάµι;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εσείς, κύριε Κατσώτη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή σήµερα µε ενηµέρωσαν ότι σε διάφορους χώρους, όπου υπάρχουν οι «διαθέσιµοι» και οι απολυµένοι, διαδίδεται ότι το ΚΚΕ δεν ψήφισε την
επαναφορά των «διαθέσιµων», πρέπει να δηλώσουµε από εδώ
ότι αυτά είναι αθλιότητες και ότι έχουµε καταθέσει σειρά τροπολογιών που συµπληρώνουν τα συγκεκριµένα άρθρα, έτσι ώστε
να επανέλθουν στις θέσεις τους και αυτοί που δεν συµπεριλαµβάνει το σχέδιο νόµου. Κάνω αυτή τη δήλωση, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που µου δίνετε.
Λέµε στο νοµοσχέδιο συνολικά «παρών», επειδή ακριβώς δεν
καλύπτονται αρκετοί εργαζόµενοι που µένουν απ’ έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μάλιστα, κύριε Κατσώτη. Καλώς κάνατε και το διευκρινίσατε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα κι εγώ να κάνω
µια παρέµβαση, διότι παρακολουθούµε ξαφνικά και µια αλλαγή.
Οι διοικήσεις των ανωτάτων αρχών δεν έχουν οριστεί -διότι δεν
έχει καταφέρει η Βουλή να βρει συναίνεση των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων- για να µπουν νόµιµες συνθέσεις στις ανεξάρτητες αυτές αρχές, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε λύση
σε αυτό το χρονίζον πρόβληµα. Παρακολουθούµε ότι αυτό το
νοµοσχέδιο έχει αφαιρέσει την αυτόµατη ανανέωση των έξι
µηνών, άρα, ουσιαστικά, προσπαθεί από το «παράθυρο» να ανανεώσει τις θητείες των αρχών αυτών.
Και ειδικότερα, µια µέρα µετά από την προηγούµενη συνεδρίαση που είχαµε, είδαµε µια απόφαση του ΕΣΡ, του Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, µε την οποία ενδεχοµένως να παρατείνεται η θητεία εις αόριστον, για να παρακάµψουµε στην πραγµατικότητα τη συναίνεση που ο συνταγµατικός νοµοθέτης θέτει
µέσω της πλειοψηφίας των 4/5 της διάσκεψης.
Θέλουµε να καταδικάσουµε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια
θα κάνει η Κυβέρνηση. Ελπίζουµε να µη σκέφτεται να παρακάµψει τις συνταγµατικές διαδικασίες, αλλά να ορίσει σωστές και νόµιµες συνθέσεις στις διοικήσεις των ανεξαρτήτων αρχών. Και
µόνο αν το κάνει αυτό θα µπορέσει να δώσει λύση στα χρονίζοντα προβλήµατα, ιδιαίτερα των αδειών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που τόσο πολύ µας έχει διαφηµίσει τη βούλησή της η
Κυβέρνηση να τα βάλει µε τα συµφέροντα στον χώρο της ενηµέρωσης. Εάν, λοιπόν, δεν το κάνει αυτό και ανανεώσει από το
«παράθυρο» τη θητεία της µητέρας της Προέδρου της Βουλής,
τότε θα µας βρει κάθετα αντίθετους και θέλουµε η Κυβέρνηση
να πάρει θέση σ’ αυτό το µείζον ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Παπαχριστόπουλε, τι ψηφίζετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζουµε «ναι», κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το νοµοσχέδιο

έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εκδηµοκρατισµός της Διοίκηση Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΑποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία ως διενεµήθη, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εκδηµοκρατισµός της Διοίκηση Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 1
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών
1. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών µπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών της άµυνας της χώρας ή επείγουσας
κοινωνικής ανάγκης που προκλήθηκε από θεοµηνία ή ανάγκης
που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.
2. Σε καµία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση
ή οποιασδήποτε άλλης µορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
ως µέτρο αντιµετώπισης απεργίας ή ανάλογης µορφής κινητοποιήσεις ελεύθερων επαγγελµατιών ή αυτοαπασχολούµενων,
πριν ή µετά την κήρυξή τους.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουργού στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιµετώπιση της αιτίας που προκάλεσε ανάγκη από τις
αναφερόµενες στην παράγραφο 1, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή οι Περιφερειάρχες να προβαίνουν, µε απόφασή τους, σε
επίταξη προσωπικών υπηρεσιών. Η επίταξη πραγµατοποιείται µε
«Φύλλα Επίταξης» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνοµικές,
λιµενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανά
τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δηµοσίου και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
4. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τις
διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να παραλάβει το
σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Από την επίταξη απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωµατική ή πνευµατική αναπηρία
ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται µε σχετική γνωµάτευση κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) και του άρθρου
23 του ν.δ. 17/1974 (Α’236), όπως ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 2
Συµµετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία στελέχωσης
Α.Σ.Ε.Π. και Συνήγορου του Πολίτη
1. Για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των µελών του Α.Σ.Ε.Π. και του Συνήγορου του Πολίτη
υποβάλλουν εισήγηση οι Ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών, η
Ένωση Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστηµίων και οι Συνελεύσεις των ΤΕΙ, η Ολοµέλεια
των Δικηγορικών Συλλόγων, επιπλέον δε ως προς το Α.Σ.Ε.Π. η
Ολοµέλεια του Α.Σ.Ε.Π. και η ΑΔΕΔΥ. Οι εισηγήσεις αυτές υποβάλλονται µέσα σε ένα µήνα από την ανακοίνωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια γνωστοποιούνται
από αυτόν στον Πρόεδρο της Βουλής, ούτως ώστε να ληφθούν
υπόψη για την άσκηση της, κατά το άρθρο 101Α, του Συντάγµα-
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τος, αρµοδιότητάς της και, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.
2. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ή ο Συνήγορος του Πολίτη, µε δηµόσια ανακοίνωσή τους γνωστοποιεί την ηµεροµηνία λήξης της
θητείας του ίδιου ή οιουδήποτε εκ των µελών του Α.Σ.Ε.Π. ή του
Συνηγόρου του Πολίτη αντίστοιχα, τουλάχιστον τρεις (3) µήνες
πριν από τη λήξη της ή αµελλητί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της έκπτωσης µέλους.
3. α) Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί του, ο Πρόεδρος και
οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π. αποχωρούν αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους και
τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού
έτους της ηλικίας τους.
β) Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. και ο Συνήγορος του Πολίτη αποχωρούν αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση των ως άνω ορίων ηλικίας,
η οποία διαπιστώνεται µε πράξη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ή
του Συνηγόρου του Πολίτη ή µε την κατά το νόµο λήξη της θητείας τους. Για τα ήδη υπηρετούντα µέλη των ως άνω Ανεξάρτητων Αρχών δεν εφαρµόζεται η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου
µέχρι τη λήξη της θητεία του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 3
Αποκατάσταση του τεκµηρίου αθωότητας
στην πειθαρχική διαδικασία
1. Οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54),
των περιπτώσεων 1-9 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παρ. Ζ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 14 του ν.
4111/2013 (Α’ 18), της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013
(Α’ 235), των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 4210/2013 (Α' 254), των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 4305/2014 (Α’ 237)
και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 69 του ν. 4310/2014 (Α’
258) καταργούνται.
2. Το άρθρο 103 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 103
Αυτοδίκαιη αργία
1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικαστική
απόφαση, έστω και αν απολύθηκε µε εγγύηση.
β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής
παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής
απόφασης και λήγει την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή την
ηµέρα που δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή.
γ) Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε
βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του,
εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία.
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται
από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο.»
3. Το άρθρο 107 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 107
Αυτοδίκαιη αργία
1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικαστική
απόφαση, έστω και αν απολύθηκε µε εγγύηση.
β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής
παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής
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απόφασης και λήγει την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή την
ηµέρα που δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή.
γ) Ο υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του
οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του,
εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία.
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται
από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο.»
4. Το άρθρο 104 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία
Αναστολή άσκησης καθηκόντων
1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος µπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο µπορεί να
επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειµένου για
το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος µπορεί να
τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο για
το αδίκηµα αυτό.
β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα, το οποίο
µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνοµη διαχείριση, οι
οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή αρµόδιου επιθεωρητή.
2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος και πριν γνωµοδοτήσει το πειθαρχικό συµβούλιο, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο µονοπρόσωπο
όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί για τη
θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν
γνωµοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
3. Η πράξη, µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική
αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ύστερα από γνώµη του πειθαρχικού
συµβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται
προηγούµενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συµβούλιο.
4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει για τη συνέχιση
ή µη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η
αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της
σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του
από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από
την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την
ποινή της οριστικής παύσης ή από τη συµπλήρωση της διετίας
κατά την προηγούµενη παράγραφο.»
5. Το άρθρο 108 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 108
Δυνητική θέση σε αργία
Αναστολή άσκησης καθηκόντων
1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος µπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο µπορεί να
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επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειµένου για
το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος µπορεί να
τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο για
το αδίκηµα αυτό.
β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα, το οποίο
µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνοµη διαχείριση, οι
οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή αρµόδιου επιθεωρητή.
2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος και πριν γνωµοδοτήσει το πειθαρχικό συµβούλιο, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο µονοπρόσωπο
όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί για τη
θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν
γνωµοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
3. Η πράξη, µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική
αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ύστερα από γνώµη του πειθαρχικού
συµβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται
προηγούµενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συµβούλιο.
4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει για τη συνέχιση
ή µη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η
αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της
σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του
από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από
την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την
ποινή της οριστικής παύσης ή από τη συµπλήρωση της διετίας
κατά την προηγούµενη παράγραφο.»
6. Το άρθρο 105 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως
εξής:

ται το ήµισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ήµισυ ή µέρος
αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον απαλλαγεί
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί µε πειθαρχική
ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε.
3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωµα της αδικαιολόγητης αποχής
από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές
αργίας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 38 - 42 του παρόντος Κώδικα
εφαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»
8. Η αυτοδίκαιη αργία που προβλέπεται στις καταργούµενες
µε την παράγραφο 1 διατάξεις λήγει αυτοδικαίως µετά από δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε την
επιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 και του
άρθρου 107 του ν. 3584/2007 πριν από την τροποποίησή τους
από τις ανωτέρω καταργούµενες διατάξεις. Εντός της ανωτέρω
δεκαπενθήµερης προθεσµίας ο οικείος Υπουργός, ο Πρόεδρος
Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή αν δεν υπάρχει ο
Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και το αρµόδιο για το διορισµό όργανο
στην περίπτωση των δηµοτικών υπαλλήλων µπορεί να αποφασίσει µε αιτιολογηµένη απόφασή του την αναστολή άσκησης των
καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υφίσταται
σχετικός επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος, παραπέµποντάς τους µε την ίδια απόφαση στο οικείο πειθαρχικό συµβούλιο για τη θέση τους ή µη σε δυνητική αργία µε τη διαδικασία της
παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 ή µε τη διαδικασία της
παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν
µε το άρθρο αυτό.

«Άρθρο 105
Συνέπειες αργίας

«Άρθρο 109
Πειθαρχικές ποινές

1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει
από την άσκηση των κύριων και παρεπόµενων καθηκόντων του.
2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον απαλλαγεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί µε πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί
από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για
έκνοµη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος των αποδοχών του
που παρακρατήθηκε.
3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωµα της αδικαιολόγητης αποχής
από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές
αργίας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 31 - 35 του παρόντος Κώδικα
εφαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»
7. Το άρθρο 109 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως
εξής:

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους
είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών,
γ) η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως
πέντε (5) έτη,
δ) η στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταµένου
οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το
υπόλοιπό της,
στ) ο υποβιβασµός έως δύο (2) βαθµούς,
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) µήνες
µε πλήρη στέρηση των αποδοχών και
η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία µπορεί να επιβληθεί
µόνο για τα ακόλουθα παραπτώµατα: της παράβασης του άρθρου 107 παράγραφος 1α του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους, της
απόκτησης οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος
του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών, της χαρακτηριστικώς
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός
υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, της
αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς

«Άρθρο 109
Συνέπειες αργίας
1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει
από την άσκηση των κύριων και παρεπόµενων καθηκόντων του.
2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλε-

Άρθρο 4
Πειθαρχικές ποινές
Το άρθρο 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1)
έτους ή πάνω από πενήντα (50) εντός µίας τριετίας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άµεσης ή µέσω τρίτου προσώπου
συµµετοχής σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή µέλος
της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται
στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εµµονής σε
άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονοµική επιτροπή.
Επίσης, η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον
υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωµα αν κατά την προηγούµενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίµου αποδοχών
ενός (1) µηνός ή κατά το προηγούµενο της διάπραξής του έτος
είχε τιµωρηθεί για το ίδιο παράπτωµα µε ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός.
2. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιµώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης του παραπτώµατος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και
η υπηρεσιακή του εικόνα όπως προκύπτει από το προσωπικό του
µητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.
3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων
γ’ έως ζ’ της παραγράφου 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει επιπλέον
διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για
πειθαρχικά παραπτώµατα των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται µε οικονοµικό αντικείµενο, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
4.α. Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’, δ’, θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασµού.
Για το παράπτωµα της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασµού εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή τις τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έτους.
β. Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’, ιθ’,
κα’, κβ’, κδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν µπορεί να
επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίµου.
γ. Για τα λοιπά παραπτώµατα µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.»
Άρθρο 5
Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 (Α’
26), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ’ και ζ’ ως εξής:
«στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών,
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι
οποίοι υποδεικνύονται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόµιµη και χωρίς τη
συµµετοχή των µελών αυτών.
ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι Δήµων και οι οποίοι
υποδεικνύονται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόµιµη και
χωρίς τη συµµετοχή των µελών αυτών.»
2. Μετά την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 146Α του ν.
3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε) τα τακτικά µέλη της περίπτωσης στ’ ή τους αναπληρωτές
τους.»
3. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 146Α του ν.
3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«δ) τα τακτικά µέλη της περίπτωσης ζ’ ή τους αναπληρωτές
τους.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι πενταµελή και αποτελούνται
από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή
αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάµενο
της οικείας εισαγγελίας.
β) Ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι µόνιµος υπάλληλος, προϊστάµενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωµένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, µε τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα του
οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συµβουλίου
της παραγράφου 1. Οι προϊστάµενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και
υπηρετούν στην έδρα του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους µε τους αναπληρωτές τους
οι οποίοι είναι µέλη του Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου
στο οποίο υπάγεται ο διωκόµενος υπάλληλος.»
Άρθρο 6
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Το άρθρο 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 107
Απαρίθµηση πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι:
α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης
του Συντάγµατος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δηµοκρατία,
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε
καµία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγµατος και
των νόµων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους
ειδικούς ποινικούς νόµους,
δ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς
όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για υπάλληλο συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Ειδική περίπτωση παρόµοιας συµπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτε πράξη κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο,
στ) η παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών
και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που
ενσωµάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννοµη τάξη,
η) η παραβίαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόν-
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τος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων
µε παραµέληση παλαιότερων,
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις
αρχές,
ιγ) η προδήλως αδικαιολόγητη µη εξυπηρέτηση των πολιτών
και η υπαίτια µη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ιδ) η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της
θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή
τρίτων προσώπων,
ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση,
ιστ) η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, µέλος της οποίας είναι ο
υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην
οποία ο υπάλληλος υπηρετεί,
ιζ) η κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης αρχής που γίνεται δηµοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, µε
σκόπιµη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή µε χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις,
ιη) η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων
ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
ιθ) η αδικαιολόγητα µη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης µε κρίσεις ή
χαρακτηρισµούς που δεν εξειδικεύονται µε αναφορά συγκεκριµένων στοιχείων,
κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,
κα) η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή µαταίωση εντολής της υπηρεσίας,
κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα, µε
αφορµή το χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του υπαλλήλου από
την αντιµετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συµφέροντα
των προσώπων αυτών,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η
παράνοµη χρήση πράγµατος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,
κε) η άσκηση εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη
άδεια της υπηρεσίας,
κστ) η απλή απείθεια,
κζ) η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου να ελέγχει την τήρησή του,
κη) η αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) η άρνηση συνεργασίας µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η µη εφαρµογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέµησης της γραφειοκρατίας,
λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόµου,
λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στο
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος
νόµου,
λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόµου,
λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση στον
ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευµένου
ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.
2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα διατηρούνται σε ισχύ.
3. Σε καµιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά
ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια
της περίπωσης ε’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση
συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως
ισχύει, καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 7
Επέκταση των δικαιωµάτων πολιτών
και υπαλλήλων
1. Στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12
του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως στα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, καθώς
και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή
εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.»
2. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου
1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών µε θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης που εκκρεµούν ενώπιόν τους εντός
της προθεσµίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσµίας.»
Άρθρο 8
Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών
προσλήψεων εποχικού προσωπικού
και συµβάσεων µίσθωσης έργου
1. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και µετά
από αίτηση του αρµόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών
και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δηµοσιεύεται
στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε την οποία καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων για κάλυψη
εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι
εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’αριθµ. 33/
28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κγ’, ως εξής:
«κγ) Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.»
3. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς
στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο
πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων, αναρτώνται
υποχρεωτικά στο πρόγραµµα «Διαύγεια». Σε περίπτωση σύναψης συµβάσεων κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συµβατικό ποσό της αµοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη σύµβαση για λογαριασµό της διοίκησης, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει.
Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός ενός (1) µηνός, από τη δηµοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 9
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Συµµετοχή προσωπικού ΙΔΑΧ
σε διαδικασίες κινητικότητας
1. Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού µπορεί να συµµετέχει µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις µε τους µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους σε διαδικασίες κινητικότητας και να καταλαµβάνει κενές
ή συνιστώµενες οργανικές θέσεις µόνιµων υπαλλήλων όµοιου
κλάδου αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, εφόσον έχει τα
προβλεπόµενα γενικά και ειδικά προσόντα.
2. α) Οι µετακινούµενοι κατά τα ανωτέρω συνεχίζουν να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς από το
οποίο διέπονταν.
β) Για το προσωπικό αυτό και µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρησή του εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
3. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου το παρακάτω προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
α. το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, µε εξαίρεση την περίπτωση µετακίνησης σε θέσεις υφιστάµενων κλάδων,
β. οι νοµικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται
στο δηµόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση εργασίας προσοµοιάζει µε αυτή της εντολής,
γ. οι δηµοσιογράφοι,
δ. το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας.
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3979/2011 (Α’ 138)
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µπορεί να χρησιµοποιούνται διαπιστευτήρια που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη από
άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και είναι διασυνδεµένα µε ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται µε
βασικά µητρώα, όπως ιδίως: α) το µητρώο ταυτοτήτων, β) το µητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό µητρώο, και δ)
το δηµοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας σε άλλους φορείς και συστήµατα του δηµόσιου τοµέα λειτουργούν, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των κατά περίπτωση αρµόδιων
Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµoδίου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά ζητήµατα που
αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και των αναγνωριστικών µε βασικά µητρώα των φορέων του δηµόσιου
τοµέα. Σε καµιά περίπτωση στο σύστηµα ταυτοποίησης δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σύστηµα εντοπισµού θέσης ή βιοµετρικά στοιχεία.»
Άρθρο 11
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Α.Σ.Ε.Π.
1. Στο ν. 2190/1994 προστίθεται άρθρο 14Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 14Α
Τήρηση αρχείου/µητρώου
1. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία ή/και ανά συµµετέχοντα, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις επόµενες παραγράφους, µε τα στοιχεία και
τυχόν σχετικά δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στις διαδικασίες αρµοδιότητάς του. Ο χρόνος τήρησης του αρχείου, καθώς
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και κάθε άλλο σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας καταστροφής των επιµέρους αρχείων, καθορίζονται µε κανονιστική απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν την καταστροφή τετραδίων και απαντητικών
φύλλων συµµετεχόντων σε γραπτούς διαγωνισµούς του
Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Το Α.Σ.Ε.Π. τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (µητρώο) υποψηφίων
(στο εξής αποκαλούµενων «εγγεγραµµένων χρηστών») µε τα
στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά εκείνων που ανταποκρίνονται
σε σχετική πρόσκλησή του για ηλεκτρονική καταχώριση των
στοιχείων τους ή/και των δικαιολογητικών τους, µε αποκλειστικό
σκοπό την επεξεργασία αυτών για κάθε είδους µελλοντικές διαδικασίες επιλογής µέσω Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες οι εν λόγω εγγεγραµµένοι χρήστες ενδεχοµένως υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή των στοιχείων/δικαιολογητικών αυτών ανά διαδικασία. Τα ήδη εγγεγραµµένα µέλη της
διαδικτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδικαίως στο
ως άνω µητρώο.
3. Για κάθε εγγεγραµµένο χρήστη δηµιουργείται µία προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωµα πρόσβασης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί. Μέσα από την εφαρµογή του
µητρώου υποψηφίων µπορεί να παρέχονται από το Α.Σ.Ε.Π. και
λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους εγγεγραµµένους χρήστες, όπως υπηρεσίες προσωποποιηµένης πληροφόρησης/ενηµέρωσης, παρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλαπλών
επιλογών, ανά διαγωνισµό και ανά χρήστη. Το µητρώο υποψηφίων µπορεί ανά πάσα στιγµή να επικαιροποιείται από τους εγγεγραµµένους χρήστες µε καταχώριση νέων στοιχείων/δικαιολογητικών.
4. Εάν ο εγγεγραµµένος χρήστης δεν συµµετάσχει σε κάποια
διαδικασία αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. για πέντε (5) χρόνια από την
τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του µητρώου που τον αφορούν καταστρέφονται,
εκτός εάν ο εγγεγραµµένος χρήστης µε αίτηµά του ζητήσει την
περαιτέρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους
πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως, εάν µέσα σε
αυτή την πενταετία συµµετάσχει σε σχετική διαδικασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. και την
καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέραν των υποψηφίων της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στο ανωτέρω µητρώο εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι συµµετέχοντες σε διαδικασίες
αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π.. Επίσης, στο µητρώο αυτό µπορεί να εντάσσονται, µε ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους από το
Α.Σ.Ε.Π., και οι υποψήφιοι Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που έχουν συµµετάσχει από το έτος 2009 και έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε διαδικασίες αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. και ανήκουν σε ειδικότητες για τις οποίες πιθανολογείται ότι θα επανυποβάλουν αίτηση συµµετοχής σε µελλοντικές προκηρύξεις. Η ένταξη των ανωτέρω υποψηφίων στο συγκεκριµένο µητρώο, µε ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους,
θα γίνει σταδιακά κατόπιν έκδοσης µίας ή περισσότερων σχετικών ανακοινώσεων του Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες θα εξειδικεύονται
οι ειδικότητες και η προκήρυξη στην οποία συµµετείχαν οι προς
ένταξη υποψήφιοι. Όσοι υποψήφιοι δεν επιθυµούν να ενταχθούν
στο µητρώο, µε ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει
να το δηλώσουν, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί στη σχετική ανακοίνωση, αποστέλλοντας στο Α.Σ.Ε.Π. σχετική υπεύθυνη
δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
6. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται επίσης µητρώο υπαλλήλων φορέων
επιφορτισµένων µε το έργο της υλοποίησης διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.. Στο εν λόγω µητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιηµένοι υπάλληλοι του κάθε φορέα.
7. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται µέσω ηλεκτρονικής φόρµας της διαδικτυακής πύλης του
Α.Σ.Ε.Π., στην οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των
υποψηφίων ή υπαλλήλων φορέων. Με κανονιστική απόφαση της
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Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο
εγγραφής στα µητρώα των παραγράφων 2, 5 και 6 του παρόντος
άρθρου, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που
καταχωρίζονται στα εν λόγω µητρώα, τον τρόπο καταχώρισης,
επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων/δικαιολογητικών και τις
βαθµίδες πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας καταστροφής των αρχείων.»
2. Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 17 και 18 παράγραφοι 3 και 7 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί
να τηρεί µητρώο θεµατοδοτών, βαθµολογητών/ αναβαθµολογητών. Για τη δηµιουργία και τήρηση του µητρώου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του
άρθρου 14Α του ν. 2190/1994, όπως αυτό προστίθεται µε το
παρόν άρθρο.
3. Το άρθρο 12 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων
Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 14, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς,
οφείλουν να συνεργάζονται µε το Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το
Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να επικοινωνεί µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε
τους εν λόγω φορείς, προκειµένου να αναζητά τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή των
φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι, καθώς και οι εγγεγραµµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος νόµου. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία/έγγραφα αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.»
4. Στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος
10Α ως εξής:
«10Α. Το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να παρέχει υπηρεσίες µε τη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που
προσλαµβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος άρθρου.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2527/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, ασκούνται µε κατάθεσή τους στο
Α.Σ.Ε.Π. ή µε αποστολή συστηµένης επιστολής απευθείας στο
Α.Σ.Ε.Π. ή µε ηλεκτρονικό τρόπο, όπως προσδιορίζεται κάθε
φορά στη σχετική προκήρυξη ή ανακοίνωση.»
Άρθρο 12
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«6α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δηµόσιο, τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη
σύµπραξη του πολίτη, η αρµόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα µε την αίτησή του, τα αναζητεί µε
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες.
β. Για το σκοπό αυτόν τεκµαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόµενο, µε την κατάθεση της αίτησής
του.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού,
καθορίζονται οι διαδικασίες στις οποίες δεν εφαρµόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, λόγω µεγάλου όγκου
αιτήσεων ή άλλων λόγων που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την

αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
δ. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρµόζεται
επί αιτηµάτων φυσικών και νοµικών προσώπων.»
2. α) Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα οποία
εκδίδονται µέσω κεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων υπηρεσιών του Δηµοσίου ή µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συστηµάτων αυτών µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ»,
εκδίδονται µέσω των ΚΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
31 του ν. 3013/2002 (Α’102) και αναζητούνται αυτεπάγγελτα
µέσω διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δηµοσίου µε το κεντρικό
πληροφοριακό σύστηµα του φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη
ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµατος.
β) Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο χρόνος ένταξης στην ανωτέρω ρύθµιση των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που για τεχνικούς λόγους ή λόγους αναγόµενους στη λειτουργία της οικείας
υπηρεσίας δεν είναι εφικτό να ενταχθούν στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου εντός του χρόνου πλήρους εφαρµογής της.
3. Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, εκτός από τις εξουσιοδοτικές, έχουν πλήρη εφαρµογή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 13
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δηµοσίου Ασφάλεια πληροφορικών συστηµάτων Δηµοσίου
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να διακινούν µε ηλεκτρονικά µέσα και ιδίως µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα
που εκδίδουν και διαχειρίζονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους.
2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3979/ 2011
προστίθενται τα εξής:
«Έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται µε
χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως
µέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δηµοσίου, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα του
άρθρου 3 το ν. 3979/ 2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων. Τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις µπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε
ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της
Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, µπορούν να έχουν όλοι οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 προκειµένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν, έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, καθώς και να παραλαµβάνουν µετά από εξουσιοδότηση
του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.»
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3979/
2011 η λέξη «µπορεί» αντικαθίσταται µε την λέξη «οφείλει».
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 καταργείται.
δ) Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 προστίθεται παράγραφος 9, ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται οι πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, καθώς και
οι σχετικές διαδικασίες για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής και διαδικασίες
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν µόνιµοι
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και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:
α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης
της διαθεσιµότητας ή οι οποίοι µετά την έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν µετά την ανάληψη αυτής και µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου,
β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας βάσει του ν.
4172/2013 (Α’ 167) και του ν. 4250/2014 (Α’ 74), ακόµη και εάν
έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιµότητας χωρίς να έχει λυθεί
η υπαλληλική τους σχέση,
γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270),
δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιµότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης,
ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και
στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάµει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 34 του ν.
4024/2011 (Α’ 226).
2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εµπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για
συνταξιοδότηση εφόσον έχουν λάβει οριστική σύνταξη.
3. Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα
συµµετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρθρου 15 του
παρόντος, παράλληλα µε το δικαίωµα επαναφοράς στις θέσεις
που κατείχε ή σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού.
Άρθρο 15
Διαδικασία προσδιορισµού και πλήρωσης θέσεων
µε εθελοντική κινητικότητα
1. Ο αρµόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων
και υπηρεσιών του Δηµοσίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογηµένα
αιτήµατα για ενίσχυση µε προσωπικό των υπηρεσιών τους που
δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου σε κενές ή συνιστώµενες θέσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
2. Το σύνολο των αιτηµάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριµελείς Επιτροπές
του άρθρου 16 του παρόντος, προκειµένου εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε τις ανάγκες για προσωπικό που µπορεί να καλυφθούν από υπαλλήλους
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Κατόπιν της ανωτέρω γνωµοδότησης των Τριµελών Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
εκδίδει Πρόσκληση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την Πρόσκληση αυτή καθορίζονται οι θέσεις
που καλύπτονται ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία
και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, και τυχόν ειδικά προσόντα
που απαιτούνται για τους κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες πρόκειται να µεταταχθούν/µεταφερθούν. Οι φορείς στους οποίους
υπάγονταν οργανικά υποχρεούνται να ενηµερώσουν µε κάθε
πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος.
4. Με την Πρόσκληση ορίζεται αποκλειστική προθεσµία δέκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της, εντός της οποίας οι
υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό
προς το σκοπό αυτό έντυπο το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ηλεκτρονικά, µε κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας
στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τµήµα Εποπτείας
του οικείου Υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και στις
Τριµελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος. Η καθ’ ύλην
αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει ή
ανήκε οργανικά ο υπάλληλος ή σε περίπτωση κατάργησης του
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φορέα, στη Διεύθυνση/ Τµήµα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου ελέγχει τα όσα υπευθύνως δήλωσε ο υποψήφιος βάσει των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στο προσωπικό του µητρώο και
τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση µε
όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου και στο
αρχείο της υπηρεσίας, η αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, καλεί τον υποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον
εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Εάν µετά τον
έλεγχο προκύψει ανακρίβεια της δήλωσης, η αρµόδια Διεύθυνση
Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί τα ακριβή στοιχεία αµελλητί στις Τριµελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος.
Άλλως η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ακριβής.
5. Οι Τριµελείς Επιτροπές παραλαµβάνουν τις αιτήσεις των
υποψηφίων και αποφασίζουν αιτιολογηµένα εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της δεκαήµερης αποκλειστικής προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου για τη µοριοδότηση των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε φθίνουσα
σειρά, µέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος, σύµφωνα
µε τη µοριοδότηση και την τυχόν υποβληθείσα αίτηση προτίµησης, σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης, οι οποίοι
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν µοριοδότησης
κριτηρίων που αφορούν ιδίως τα τυπικά τους προσόντα, το
χρόνο υπηρεσίας, την οικογενειακή τους κατάσταση, την οµοεδρικότητα φορέα προέλευσης - φορέα υποδοχής και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης - φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισµό των µοριοδοτούµενων κριτηρίων, στη διαδικασία µοριοδότησης, στον αριθµό
των µορίων που αντιστοιχεί στα επιµέρους κριτήρια, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
7. Κατά των πινάκων της παραγράφου 5 µπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την ένσταση µπορεί να προβληθούν
µόνο αντιρρήσεις σχετικές µε τη βαθµολόγηση των κριτηρίων,
όπως αυτά θα προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της
παραγράφου 6. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το αρµόδιο Τµήµα
του Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Α.Σ.Ε.Π. διαβιβάζει τη σχετική απόφαση στις Τριµελείς
Επιτροπές, οι οποίες καταρτίζουν οριστικούς πίνακες κατάταξης
και διάθεσης των υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η πράξη µετάταξης/µεταφοράς των υπαλλήλων εκδίδεται από
το φορέα υποδοχής.
8. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την αρµοδιότητα διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου νοµιµότητας της ως άνω διαδικασίας, όπως και επί
της προβλεποµένης από τα άρθρα 17 έως 19 του παρόντος.
Άρθρο 16
Τριµελείς Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται δύο (2) Τριµελείς Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του τέως
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊσταµένους Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου, ως µέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος, τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής αναπληρώνει, ένας (1)
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως αναπληρωµατικά µέλη σε κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2)
Προϊστάµενοι Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Με-
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ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εισηγητές,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ορίζονται σε κάθε Επιτροπή δύο (2) Προϊστάµενοι Τµήµατος του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε αναπληρωτές
Προϊσταµένους Τµήµατος του ίδιου Υπουργείου. Γραµµατείς σε
κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του
τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
2. Αρµοδιότητα των Τριµελών Επιτροπών είναι:
α) Η επεξεργασία των αιτηµάτων των φορέων για ενίσχυση µε
προσωπικό των Υπηρεσιών και η γνωµοδότηση σχετικά µε τις
ανάγκες σε προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από τους
υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
Κεφαλαίου.
β) Η µοριοδότηση των υπαλλήλων βάσει των αιτήσεών τους
και των βεβαιώσεων των αρµόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού/Διοικητικού.
γ) Η έκδοση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και
διάθεσης.
Η συγκρότηση, ο ορισµός µελών των Τριµελών Επιτροπών,
καθώς και η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε κάθε µία από αυτές διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 17
Επαναφορά προσωπικού
1. Η διαθεσιµότητα των υπαλλήλων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος και δεν ανήκουν στο προσωπικό της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται µέχρι και την
ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα στον οποίο µετατάσσονται, µεταφέρονται ή τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος.
2. Υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης µετατάσσονται/µεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαµβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων
διάθεσης µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του
παρόντος και του εποµένου εδαφίου.
3. Ειδικά το προσωπικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν
µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και εξαιρέθηκε από τη
διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α’
167) και του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάµει οριστικών
πινάκων, µπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανασυστήνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του παρόντος, εφόσον υποβάλει την προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αίτηση. Η πράξη κατάταξης των
υπαλλήλων αυτών κοινοποιείται στην υπηρεσία στην οποία είχαν
τοποθετηθεί, για να λάβει γνώση.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις
στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση
του οικείου Υπουργού, εκτός εάν δηλώσουν µε αίτησή τους που
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα
υποδοχής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ότι επιθυµούν να µεταταχθούν/µεταφερθούν στις θέσεις
τις οποίες καταλαµβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.
5. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς
πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για µετάταξη/µεταφορά και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 14, επανέρχονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο αυτό φορείς και τίθενται στη διάθεση του
οικείου Υπουργού, µε τον ίδιο βαθµό που κατείχαν και στο ίδιο
µισθολογικό κλιµάκιο στο οποίο υπάγονταν κατά τη θέση τους
σε διαθεσιµότητα βάσει του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Οι υπάλληλοι
που υπηρετούσαν σε κλάδους οι οποίοι έχουν συνολικά καταργηθεί, επανέρχονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις

υφιστάµενων κλάδων, ανάλογα µε την ειδικότητά τους. Για το
προσωπικό του άρθρου 19 εφαρµόζονται οι ειδικές ρυθµίσεις
αυτού.
6. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς
πίνακες διάθεσης της ως άνω πρόσκλησης ή δεν υπέβαλαν αίτηση σε αυτή και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
14 του παρόντος Κεφαλαίου, εφόσον υπάγονταν οργανικά σε
φορείς που καταργήθηκαν, επανέρχονται στα Υπουργεία που
επόπτευαν τους καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό που κατείχαν και στο ίδιο
µισθολογικό κλιµάκιο που υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα ή την κατάργηση της σύµβασης εργασίας τους βάσει
του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
7. Για την επαναφορά του προσωπικού των παραγράφων 3, 4,
5 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδεται πράξη του οικείου
Υπουργού. Με την πράξη αυτή ο οικείος Υπουργός ρυθµίζει τους
όρους και το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων του άρθρου
αυτού και των υπαλλήλων των εξαιρέσεων του άρθρου 90 παρ.
2 περίπτωση Δ’ του ν. 4172/2013 της αρµοδιότητάς του.
8. Για όσους συµµετείχαν στην διαδικασία της κινητικότητας
του άρθρου 15 και δεν κατέλαβαν τις θέσεις της υποψηφιότητάς
τους οι προθεσµίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αναβιώνουν από το χρόνο έκδοσης των οριστικών πινάκων έκδοσης
και κατάταξης και εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του
παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για
το προσωπικό των άρθρων 18 και 19.
Άρθρο 18
Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων
και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού
1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν µε το άρθρο 82 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) επανασυστήνονται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό.
β) Επανασυστήνονται οι ειδικότητες και κλάδοι, όπως και το
σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων µόνιµου και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστηµίων που καταργήθηκαν κατ’
εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
γ) Επανασυστήνεται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλάκων,
όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάµει του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
δ) Επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων µόνιµου και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών ταµείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ που καταργήθηκαν κατ’ εφαρµογή της παρ.
1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’167).
2. Το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον δεν
έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης,
µπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε
διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται µε πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω
θέσεις µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν
κατά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα βάσει του ν. 4172/2013 (Α’
167).
Υπάλληλοι της περίπτωσης δ’ της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε τελικούς πίνακες διάθεσης
δύνανται να δηλώσουν µε αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός
δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ότι επιθυµούν να µεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαµβάνουν
βάσει των πινάκων αυτών.
3. Οι θέσεις κλάδου ΥΕ στις οποίες έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων κλάδου ΔΕ δυνάµει
οριστικών πινάκων µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπα-
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γείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας.
4. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 19
Επανασύσταση Δηµοτικής Αστυνοµίας
1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνοµία οι θέσεις των
πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που συστάθηκαν µε την υπ’
αριθµ. 6000/2/5250/8-π’ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις
και οι κλάδοι ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας,
που είχαν καταργηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/
2013 (Α’ 167).
β) Κατ’ εξαίρεση τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις από τις συσταθείσες µε την υπ’ αριθµ. 6000/2/5250/8-π' από 12.12.2014
απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναµικού/Α.Ε.Α. της περίπτωσης α’καταλαµβάνονται από ισάριθµους πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς που
είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνοµία µε την ίδια απόφαση,
εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Υπηρεσία στην οποία
υπηρετούν. Εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόµενο αριθµό των τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων, η επιλογή πραγµατοποιείται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, όπως
πτυχίο, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις, ηλικία
κ.λπ., τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η τελική επιλογή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού/Α.Ε.Α.. Μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής σύµφωνα µε τις προβλέψεις των προηγουµένων εδαφίων, οι ενδιαφερόµενοι που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, παραµένουν στις θέσεις που κατέχουν ως ιδιαίτερης
κατηγορίας προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και ασκούν τα
καθήκοντα που ασκούσαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, όσοι δεν επιλεγούν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την ένταξή τους στις κατηγορίες των περιπτώσεων β’ και δ’ της επόµενης παραγράφου.
γ) Οι εντασσόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία κατά την προηγούµενη διαδικασία αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο
πολιτικό προσωπικό και η υπηρεσιακή τους κατάσταση διέπεται
από τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους
της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 και 71 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/
2007, Α’ 26).
δ) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων να
καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση των δηµοτικών αστυνοµικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, τις αρµοδιότητες, τα συναφή δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις τους, το χρόνο εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται το
είδος, το αντικείµενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι µετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνοµία, ο τύπος, το χρώµα και το είδος της στολής τους,
τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας
µε το οποίο εφοδιάζονται.
2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1
και δεν παραµένουν στην Ελληνική Αστυνοµία καταλαµβάνουν
αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, µε τον ίδιο βαθµό
και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός
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δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήµου στον οποίο ανήκαν
οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο του οικείου Δήµου και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) 'Οσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και
δεν παραµένουν στην Ελληνική Αστυνοµία, αλλά δεν επιθυµούν
να καταλάβουν την κατά την παράγραφο 1 αρχική θέση τους που
ανασυστήθηκε, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της
ίδιας προθεσµίας δέκα (10) ηµερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήµου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε τον ίδιο
βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους
σε διαθεσιµότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων α’ και β’ υπάλληλοι,
πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι
δεν περιλαµβάνονται στο προσωπικό της παραγράφου 1, αλλά
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε
δεν υπέβαλαν αίτηση για µετάταξη/µεταφορά είτε δεν έχουν
συµπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης
της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος µπορούν να
επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση
που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωποπαγή θέση που
συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο φορείς. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το
αρµόδιο προς διορισµό όργανο του οικείου Δήµου ή από τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί των περιπτώσεων β’ και γ’ της
παραγράφου αυτής, δύνανται µε την ίδια διαδικασία να τοποθετηθούν σε συνιστώµενες θέσεις προσωπικού που υπάγονται στην
αρµοδιότητα της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιας για θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
3. α) Οι Υπηρεσίες Δηµοτικής Αστυνοµίας των δήµων ασκούν
τις αρµοδιότητες που είχαν µεταβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνοµία, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013
(Α’ 167), σύµφωνα µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
τους.
β) Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αποφασιστεί η µη επανασύσταση Υπηρεσίας Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών που
είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήµων µε βάση τα
τυπικά τους προσόντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω
άλλης ρύθµισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιµότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, µετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου
µπορούν να παραµείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυµούν ή µε αίτηση που κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την δηµοσιοποίηση της απόφασης του Δηµοτικού Συµβούλιου,
να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόµενες των εδαφίων β’,
γ’και δ’ της παραγράφου 2.
Οι δηµοτικοί αστυνοµικοί οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή είχαν απολυθεί και επανατοποθετήθηκαν µέσα από το µηχανισµό της κινητικότητας σε άλλες θέσεις εργασίας του
δηµόσιου τοµέα, καθώς και όσοι έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης
ρύθµισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιµότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, µετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου µπορούν να παραµείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυµούν και
στην περίπτωση κατά την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει θετικά για την επανασύσταση της Δηµοτικής Αστυνοµίας.
Στην περίπτωση µη επανασύστασης κατά τα προαναφερόµενα
της Δηµοτικής Αστυνοµίας παρέχεται η δυνατότητα στα Δηµοτικά Συµβούλια µε απόφασή τους να καθορίζουν τις αρµοδιότητες που έχουν σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία της πόλης τους
(κατάληψη πεζοδροµίων, εφαρµογή κανονιστικών αποφάσεων
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Δηµοτικού Συµβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνοµία, τις Διευθύνσεις και τους επιφορτιζόµενους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, µε ταυτόχρονη
αποτύπωσή τους στους Εσωτερικούς Οργανισµούς Λειτουργίας
των δήµων.
γ) Οι µονάδες από υπαλλήλους του δήµου που είχαν συσταθεί
µε αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου για την άσκηση αρµοδιοτήτων δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013,
καταργούνται, διατηρούνται ή συγχωνεύονται µε τις µονάδες
που θα απαρτίζουν την Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας µετά
από σχετική τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου δήµου. Με τον Οργανισµό ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων αυτών. Προϊστάµενος της οργανικής µονάδας που θα απαρτίζει την Υπηρεσία Δηµοτικής
Αστυνοµίας, εφόσον αυτή λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µπορεί να τοποθετηθεί και υπάλληλος του
δήµου που δεν ανήκει στο ένστολο προσωπικό της Δηµοτικής
Αστυνοµίας.
4. Υπάλληλοι που κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 81
του ν. 4172/2013 µετατάχθηκαν αυτοδικαίως από τις 23.9.2013
σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού στο δήµο ή µεταγενέστερα σε άλλη περαιτέρω υπηρεσία, µπορούν να µεταταγούν
από τη δηµοσίευση του παρόντος σε συνιστώµενες οργανικές
θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας ή ΤΕ Δηµοτικής
Αστυνοµίας ή ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας στο δήµο όπου υπηρετούσαν στις 22.9.2013, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών στο δήµο στον οποίο ανήκουν οι οργανικές τους θέσεις. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δηµάρχου, µε την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται
στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας ή ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας ή ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας. Η
πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
από δε το χρόνο δηµοσίευσής της, καταργείται αυτοδικαίως η
θέση στην οποία είχε γίνει η µετάταξη.
5. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας
στην Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας ενός ή περισσοτέρων
δήµων µπορεί να διενεργείται µετάταξη των υπαλλήλων σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύµφωνα µε το
ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος, ο υπολογισµός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή µετάταξή τους
σε Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας, χωρίς να υπολογίζεται το
χρονικό διάστηµα που διανύθηκε από 23.9.2013 µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.
6. Επιτρέπεται η µετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/ 2007 (Α’ 143)
µετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συµµετέχουν, µετά από αίτησή τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία
έναρξης της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται
στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείµενο της
εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και
κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για την εκπαίδευση αυτή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου αυτού.
8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη µισθοδοσία
και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού
και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 γίνονται µε µεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους
αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του γενικού προγραµµατισµού
προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους.
Άρθρο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διορισµός επιτυχόντων Α.Σ.Ε.Π.
1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν
ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαµβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δηµοσιεύτηκαν µετά την 1.1.2009,
µπορούν να διατεθούν για διορισµό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων, η οποία εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά για αυτούς, κατόπιν πρότασης των Τριµελών
Επιτροπών του άρθρου 16, εν όψει των σηµερινών λειτουργικών
αναγκών του Δηµοσίου, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει
του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαµβάνονται. Η διαδικασία διεξάγεται από το Α.Σ.Ε.Π., κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των
επόµενων παραγράφων.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν µοριοδότησης
µε αντικειµενικά κριτήρια στα οποία περιλαµβάνεται ο χρόνος έκδοσης του πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισµό των κριτηρίων
που µοριοδοτούνται, στη διαδικασία µοριοδότησης, στον αριθµό
των µορίων που αντιστοιχεί στα επιµέρους κριτήρια, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται µε την ως άνω απόφαση. Για τη διαδικασία αυτή
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το αρχείο-µητρώο του άρθρου 11.
3. Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 µπορούν να υποβάλουν
αίτηση συµµετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση
του Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. µε την οποία διατέθηκαν προς διορισµό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν.
Προϋπόθεση για την αίτηση συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία
είναι ο απαιτούµενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί µετά τη
δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ηµεροµηνία
έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π.. Στη
ρύθµιση αυτή και µε τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι
έχουν διατεθεί προς διορισµό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση
όσων αρχικά διορίσθηκαν, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του
Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε µετά την 1.1.2009.
4. Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής
στη νέα προκήρυξη, καθώς και οι συµµετέχοντες, οι οποίοι δεν
περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης,
διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, µε τη βαθµολογία
µε την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές
θέσεις διορισµού τους, µέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής δεν ισχύει το κώλυµα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (Α’ 196).
5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του άρθρου
51 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) καταργείται. Τυχόν εκκρεµείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί
σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο
έκδοσης της προκήρυξης. Εκδοθείσες εγκριτικές αποφάσεις της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει,
εξακολουθούν να ισχύουν, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
πλήρωσης των εγκριθεισών θέσεων.
6. Θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν από τους επιτυχόντες της
παρ. 1 του άρθρου αυτού, καταλαµβάνονται από επιτυχόντες του
διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ µε την υπ’ άριθµ.
8/1997 προκήρυξή του (ΦΕΚ 45 της 3.11.1997), µε ανάλογη
εφαρµογή της διαδικασίας του παρόντος. Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται µε συµπληρωµατική πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Δεν
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω διαδικασία όσοι έχουν
διορισθεί στο Δηµόσιο ως δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 21
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Κατάργηση θεσµού διαθεσιµότητας
Μεταφορά πιστώσεων
1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται ο θεσµός της διαθεσιµότητας του Κεφαλαίου
Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91
και 93 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 19
του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογισµούς των
Υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωµένων διοικήσεων, µεταφέρεται µέρος των πιστώσεών τους
που έχουν προβλεφθεί άµεσα ή έµµεσα µέσω µεταβιβάσεων
στον τακτικό προϋπολογισµό για δαπάνες αποδοχών του υπό µετακίνηση προσωπικού, προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες
µισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του υπό µετακίνηση
προσωπικού που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου 4 του παρόντος.
Άρθρο 21Α
Η επαναφορά του προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου αυτού πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του γενικού
προγραµµατισµού προσλήψεων κάθε έτους, όπως αυτός καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 21Β
Στο άρθρο 51 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόµων
4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998,
4058/2012, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης
125469/1993», στην παρ. 3 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’159)
γίνεται προσθήκη ως εξής:
«Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α’102) µετά την
περίπτωση ι’ προστίθενται περιπτώσεις ια’, ιβ’ και ιγ’ ως εξής:
ια’ Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και ΠΕ και
ΤΕ Τοπογράφων
ιβ’ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
ιγ’ Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
(ΦΠ).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Εκποίηση αυτοκινήτων του Δηµοσίου
1. Τα οχήµατα των υπηρεσιών των Υπουργείων, καθώς και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτά µπορούν να εκποιούνται µε τη διαδικασία
του παρόντος. Η κατοχή και η χρήση των οχηµάτων αυτών παραµένει στις οικείες υπηρεσίες µέχρι την τελική µεταβίβασή
τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήµατα της παραγράφου 1
που εκποιούνται µε κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών,
τη δηµοσιονοµική επιβάρυνση από το κόστος λειτουργίας και
συντήρησης του κάθε οχήµατος σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισµό
τους, καθώς και την προσδοκώµενη οικονοµική ωφέλεια.
3. Τα οχήµατα κοστολογούνται εντός δέκα (10) εργασίµων
ηµερών από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2 του
παρόντος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού
(ΔΔΔΥ) του Υπουργείου Οικονοµικών. Σε περίπτωση άπρακτης
παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας, η εκτίµηση της αξίας του
οχήµατος πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε
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τιµή βάσης: α) είτε την αρχική λιανική τιµή αγοράς του ως νέου
οχήµατος, β) είτε την τελευταία κοστολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από τη ΔΔΔΥ εφόσον υπάρχει, µε αποµείωση της τιµής
βάσης κατά δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος, που υπολογίζεται
κάθε φορά επί της τιµής βάσης. Σε κάθε περίπτωση η τιµή κοστολόγησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) της τιµής βάσης.
Τα οχήµατα που καθορίστηκαν και κοστολογήθηκαν δηµοπρατούνται µε κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, µε ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία έχει
ως εξής:
α) Τα οχήµατα αναρτώνται µε ειδική αναφορά στην κατά την
παρούσα παράγραφο εκτίµηση της αξίας τους, καθώς και της
υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου που έχει την κατοχή και
χρήση τους, σε εφαρµογή–σύστηµα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ πρώην
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία δηµοπρασίας καταβάλλεται εγγύηση ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η πληρωµή της εγγύησης
γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών. Η εγγύηση συµµετοχής που κατέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι: i) επιστρέφεται µετά το τέλος της διαδικασίας δηµοπρασίας σε αυτούς οι οποίοι δεν ανακηρύσσονται
αγοραστές, ii) συµψηφίζεται στο τελικό τίµηµα αγοράς κατά την
έκδοση του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης. Η δυνατότητα καταβολής της εγγύησης συµµετοχής παρέχεται από την
ανάρτηση των πλειοδοτούµενων οχηµάτων στο σύστηµα.
γ) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόµενος πλειοδότης µπορεί να εγγραφεί στο σύστηµα, δίνοντας ατοµικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει, καθώς και
τον µοναδικό κωδικό του ηλεκτρονικού παραβόλου καταβολής
της εγγύησης συµµετοχής. Για τα νοµικά πρόσωπα η εγγραφή
πραγµατοποιείται µέσω του νοµίµου εκπροσώπου τους. Μετά
την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εγγεγραµµένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστηµα και συµµετοχής στις
δηµοπρασίες.
δ) Οι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, έχουν δικαίωµα εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
ανάρτησης των οχηµάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις
οικείες υπηρεσίες που έχουν την κατοχή και χρήση των οχηµάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και µε δικά
τους µέσα τα οχήµατα που τους ενδιαφέρουν, µε βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύστηµα για κάθε όχηµα.
ε) Με το πέρας των τριάντα (30) ηµερών ξεκινά η ηλεκτρονική
πλειοδοσία. Με βάση την εκτίµηση της αξίας του κάθε οχήµατος
που αναρτήθηκε µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος πλειοδότης να
προσφέρει οποιαδήποτε τιµή µεγαλύτερη ή ίση της τιµής αυτής
για το όχηµα της επιλογής του. Οι προσφερόµενες τιµές ισούνται
ή υπέρκεινται του ποσού εκτίµησης κατά ποσά πολλαπλάσια των
εκατό (100) ευρώ.
στ) Η ηλεκτρονική δηµοπρασία διεξάγεται για διάστηµα τριών
(3) εργασίµων πλήρων ηµερών µετά την ηµέρα υποβολής της
πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραµµένοι στην
εφαρµογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές.
ζ) Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται το όχηµα στον πλειοδότη µε τη
µεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής
κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιµή κατακύρωσης.
η) Εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης µε το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης καταβάλλει
το τίµηµα υπέρ Δηµοσίου στον ΚΑΕ 3741 µέσω της εφαρµογής
του ηλεκτρονικού παραβόλου.
θ) Ο πλειοδότης υποβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες του
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Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόσο
το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωµής του τιµήµατος, προκειµένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήµατος.
ι) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής
µπορεί να παραλάβει το όχηµα και τα συνοδευτικά του έγγραφα
από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του οχήµατος αυτού και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης
και παραλαβής.
ια) Για τη θέση του οχήµατος σε κυκλοφορία ο αγοραστής
υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει
τις διαδικασίες:
αα) καταβολής του ειδικού τέλους ταξινόµησης,
ββ) έκδοση νέων πινακίδων οχήµατος ιδιωτικής χρήσης,
γγ) ελέγχου από ΚΤΕΟ.
4. Εάν ο πλειοδότης δεν καταβάλει το χρηµατικό αντίτιµο
εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, το όχηµα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά
σειρά πλειοδότη, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία κ.ο.κ..
Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, το όχηµα τίθεται εκ νέου
στο σύστηµα προς πλειοδοσία.
5. Απαγορεύεται η συµµετοχή στη δηµοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ν.Π.Ι.Δ. στην
κυριότητα του οποίου ανήκει το όχηµα που δηµοπρατείται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, όσο και για τη χρήση της
εφαρµογής από τους ενδιαφερόµενους πλειοδότες.
Άρθρο 23
Θέµατα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται τα εξής:
«ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Όταν συζητούνται θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή το περιεχόµενο και τους όρους εκπαίδευσης στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωµα ψήφου και ένας (1)
εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της ως άνω Σχολής.
Σχετικά θέµατα, πέραν του προγράµµατος, θεωρούνται ιδίως
όσα περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Κανονισµού των Σπουδών της Σχολής.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007
(Α’59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως και η παρ. 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγµατος
αυτού καταργείται:
«3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΚΔΔΑ µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία
που µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με απόφαση του ΔΣ του
ΕΚΔΔΑ µπορεί να ορίζεται Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ ένας από
τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων. Ο Αντιπρόεδρος
αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται
και ασκεί όσες αρµοδιότητες του µεταβιβάσει ο τελευταίος.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη
φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τµήµατα εξειδίκευσης. Ο αριθµός των
τµηµάτων και το περιεχόµενο της αποστολής τους µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη του ΔΣ του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η µεταβολή ισχύει από τη δηµοσίευση της απόφασης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.» Η µεταβολή ισχύει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµό-

ζεται στην πρώτη εκπαιδευτική σειρά, που θα εισαχθεί µετά τη
θέση της σε ισχύ.
4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 15, καθώς και η παρ. 6
του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) καταργούνται.
5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης που εκδίδεται µετά από γνώµη του ΔΣ του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης
στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) και
η κατανοµή της στις τρεις φάσεις.»
6. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µετά από γνώµη του
Επιστηµονικού – Εκπαιδευτικού Συµβουλίου καθορίζονται θέµατα που αφορούν σε διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές µεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
την αξιολόγηση του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..»
7. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4305/ 2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώµατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον
ορισµό επιτηρητών από δηµοσίους υπαλλήλους.»
8. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 17 του
ν. 4305/2014,
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισµό έχουν
οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου
της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της
περίληψης της προκήρυξης και οι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι
κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 38). Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τµήµα µπορεί να καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη.
Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τµήµα Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωµα συµµετοχής έχουν
απόφοιτοι Πανεπιστηµίου µε άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και µίας εκ των γαλλικής ή γερµανικής, σύµφωνα µε
τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)
ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δεν µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισµό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
9. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 4305/2014,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την
αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και στη συνέχεια ταχυδροµεί
επί αποδείξει στο Τµήµα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης
της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ηµεροµηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας και της τυχόν οριζόµενης µε την οικεία προκήρυξη δεύτερης
ξένης γλώσσας σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως
ισχύει, δ. τη συνδροµή των νόµιµων προσόντων και την έλλειψη
κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµόσια θέση, και ε. για τους
άνδρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόµιµη απαλλαγή από αυτές, το δήµο ή την κοινό-
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τητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθµό Στρατολογικού Μητρώου. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα
παραπάνω εκτός των περιπτώσεων δ’ και ε’ και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.»
10. Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007, όπως έχει αντικασταθεί µε
το άρθρο 18 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
α) Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε
δύο στάδια. Το πρώτο περιλαµβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων στις ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μικρο-οικονοµική - Μακρο-οικονοµική και
Δηµόσια Οικονοµική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», µε ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο περιλαµβάνει Φάκελο Επίκαιρου Θέµατος, µε γραπτή και προφορική δοκιµασία.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ΔΣ
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και διεξαγωγής
του διαγωνισµού, και ιδίως το περιεχόµενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόµενων ενοτήτων, η κλίµακα και ο τρόπος βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων, τυχόν
συντελεστές βαρύτητας βαθµολογίας που καθορίζουν τη διαµόρφωση του τελικού βαθµού, ο αριθµός των υποψηφίων που
προκρίνονται στο β’ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναµίας της γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και
µετάδοσης των θεµάτων του Εισαγωγικού διαγωνισµού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του παραπάνω διαγωνισµού, το δικαίωµα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά
δοκίµια και ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος τήρησής τους στο
αρχείο του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του Εισαγωγικού
διαγωνισµού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 24
Θέµατα Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
αναριθµείται σε στ’ και µετά την περίπτωση δ’ προστίθεται νέα
περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη
µορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα
οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσµία της παρ. δ’ του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όσον αφορά τα ΦΕΚ, ισχύει από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
2. Η επίκληση του αριθµού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ηµεροµηνίας έκδοσής του αρκεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή
του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις
δηµόσιες υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. α’και β’βαθµού και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όσο και κατά τη διεκπεραίωση
υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των υπηρεσιών αυτών και φορέων του Δηµοσίου. Στην περίπτωση της κατά
τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει
το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα ΦΕΚ που ζητούνται στις δηµόσιες υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου δωρεάν.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (Α’131) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Η έντυπη µορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη µορφή
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε τις ρυθµίσεις της παρούσας
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παραγράφου.»
Άρθρο 25
Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών
1. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς
ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυµπιακούς
Αγώνες ή σε Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί
και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάµεις είτε στα Σώµατα
Ασφαλείας είτε στο δηµόσιο τοµέα είτε σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόµενους από
αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή Νοµικά Πρόσωπα
Δηµοσίου Δικαίου ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εκπονούν προγράµµατα σχετικά µε τη διάδοση του Ολυµπισµού,
των Ολυµπιακών Αξιών, ή της Εκεχειρίας (Οµοσπονδίες Αθληµάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ), όπως επίσης και σε άλλα προγράµµατα ή
δράσεις σχετικές µε τον αθλητισµό και την κοινωνική προσφορά
του εν γένει.
2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε διάρκεια
τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν ιδίως τις
προϋποθέσεις ανανέωσης των ανωτέρω αποσπάσεων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Ειδικότερα για το ένστολο προσωπικό
που αποσπάται στους ανωτέρω φορείς, τα φύλλα ποιότητας
συµπληρώνονται από τον φορέα προέλευσης µετά από δεσµευτική σχετική έκθεση που προέρχεται από τον φορέα υποδοχής.
Άρθρο 26
Άλλες διατάξεις
1. Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισµό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής
του ν. 3907/2011 (Α’ 7), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν. 4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριµένων
θέσεων και ο διορισµός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεµότητα.
Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και
Πρώτης Υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισµού τους, µπορούν να επιλέξουν είτε την παραµονή τους στον αρχικό φορέα διορισµού
είτε την επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και
για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου
και Πρώτης Υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισµού τους και εν συνεχεία ο διορισµός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς,
προκειµένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και
Πρώτης Υποδοχής.
2. Στο εδάφιο γ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/ 1997
(Α’ 206), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν.
3812/2009 (Α’ 234) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν.
4210/2013 (Α’ 254), προστίθενται τα εξής:
«, καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου
σχετικού µε το αντικείµενο της ειδικότητάς τους, το οποίο παρέχεται σε οποιαδήποτε σχολεία ή σχολές των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού και των πάσης
φύσεως επιχειρήσεών τους.»
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3. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τυγχάνουν
εφαρµογής και για: α) το διορισµό των αποφοίτων της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, β) το διορισµό των διακριθέντων αθλητών δυνάµει της υπ’ αριθµ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16.1.2014 (Β’ 86)
Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισµών βάσει ειδικών-ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 24/
27.1.2015 και β) τον Υπουργό Οικονοµικών. Η Επιτροπή είναι
αποκλειστικά αρµόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόµενης παραγράφου. Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταµένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, οι οποίες προκηρύχθηκαν µε την αριθµ. 1ΓΔ/2014 απόφαση - προκήρυξη κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο πρώτο κυρωτικού νόµου 3528/2007), όπως
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4275/2014, δεν αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.
6. Το άρθρο 42 του ν. 4250/2014 καταργείται.
7. Η τρίτη πρόταση της τελευταίας περιόδου της παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη
του άρθρου 61 παρ. 2 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη,
καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη Ανεξάρτητης
Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόµιµη συγκρότηση µέχρι το
διορισµό νέων, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε
περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από
µέλος που ορίζεται από την Ολοµέλεια της Αρχής.»
8. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ’ του ν. 3687/2008
(Α’ 71) εφαρµόζεται και στους µουσικούς των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
και στα νοµικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα διορισµού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι
µουσικοί των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και των νοµικών προσώπων
αυτών, µε πράξη του οικείου δηµάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωµα
µουσικής ειδίκευσης αναγνωρισµένου µη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή πτυχίο µουσικής ειδικότητας του
άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (Α’ 109) ή πτυχίο ισότιµο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου
ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» µπορεί να παρίστανται,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
10. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του ν.
3528/2007 (Α’ 26), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 38 του ν.
4250/2014 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόµιµου ηµερήσιου
ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης µε
αποδοχές, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15)
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ηµέρες το έτος.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του ν.
3528/2007 (Α’ 26), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 38 του ν.
4250/2014 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου να χορηγηθεί µία (1) ηµέρα υπηρεσιακή άδεια,
ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον µία (1) ώρα
ανά ηµέρα, πέραν του νόµιµου ωραρίου του και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το 75% του ισχύοντος για αυτόν ηµερήσιου ωραρίου.»
γ) Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α.
α’και β’ βαθµού.
11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης «Β. Εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης» της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3051/2002 (Α’
220) και το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι
ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.»
12. Με αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας, οι
οποίες εκδίδονται εντός σαράντα (40) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
συστήνεται και συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και ορίζονται
τα µέλη του κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο αρχίζει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε τήρηση των προβλεποµένων από
την υπ’ αριθµ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80 /30/8703/19.9.1988 (Β’684), απόφαση,
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης προθεσµιών. Μέχρι
την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο κατά την ανωτέρω διαδικασία τις θέσεις τους καταλαµβάνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι αναδείχθηκαν κατά
την ψηφοφορία της 6ης Δεκεµβρίου 2014. Όταν κρίνονται θέµατα δηµοσιογράφων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ως αιρετά µέλη µετέχουν δύο εκπρόσωποι του
συνδικαλιστικού τους οργάνου µε τους αναπληρωτές τους.
13. Το άρθρο 5Α του π.δ. 351/1991 (Α’ 21) που προστέθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ο Ειδικός Γραµµατέας προΐσταται, αµέσως µετά τον Γενικό
Γραµµατέα των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών.
Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει
αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής κατ’ εντολή του,
στον Ειδικό Γραµµατέα για θέµατα των ως άνω υπηρεσιών.»
14. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) προστίθενται εδάφια κδ’ και κε’ ως εξής:
«κδ) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης
έργου για τις ανάγκες Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ταµείων
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια,
κε) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης
έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας
λόγω αυξηµένων µεταναστευτικών πιέσεων.»
15. Στο άρθρο 23 του ν. 4321/2015 (Α’32) µετά τις λέξεις «Πίνακα Κατάταξης των» και πριν τη λέξη «υποψηφίων» προστίθεται
η λέξη «επιτυχόντων» και η φράση «(Γ’22)» αντικαθίσταται από
το ορθό «(Γ’ 222)».
16. Στο άρθρο 26 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) µετά τις λέξεις «ειδικό συνεργάτη ή» και πριν τη λέξη «υπάλληλο» προστίθενται οι
λέξεις «µετακλητό υπάλληλο ή».
17. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 4320/2015 (Α’29)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με το ανωτέρω διάταγµα καθορίζεται η διάρθρωση της Γραµµατείας, ο αριθµός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.»
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Άρθρο 27
Θέµατα Ο.Τ.Α.
1. α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 3205/2003 (Α’ 297) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η αποζηµίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και
εξαιρέσιµων ηµερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νοµικών
Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κοµµάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η µισθοδοσία δεν βαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις
οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστηµα είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη
ισχύει αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθµ.
2/99421/ ΔΕΠ/ 23.1.2015 (Β’ 203).»
β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζηµίωσης υπαλλήλων της
προηγούµενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεποµένη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία διαδικασία και η
καταβολή τους εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής
τους θέσης.
2. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν µετά
την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
4257/2014 (Α’ 93), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής
τους, το δικαίωµα εκµετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό
διάστηµα δέκα ετών. Αν δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί η ίδια
θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωµα παραχωρείται για
θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του ν.
4093/2012 (Α’ 222).
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαραγράφου
ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), προστίθεται
εδάφιο ως ακολούθως:
«Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παράγραφος 3α’ και β’ και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 2α’ και β’ και 3
αντίστοιχα.
4. Η αρµοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού (άρθρο 1 του ν.δ.
2396/1953, Α’ 117 και υ.α. 6400/2060/1984, Β’ 387) ασκείται από
τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όπως η θέση αυτή
προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος.
5. Το π.δ. 105/2014 ( Α’172) «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω:
α) Στην περίπτωση Αα’ του άρθρου 28 οι λέξεις «διακόσιες
εβδοµήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «διακόσιες εβδοµήντα τρεις (273)».
β) Στην περίπτωση Αστ’ του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσσερις (4)»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)».
γ) Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις «Δέκα (10) » αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Ένδεκα (11)».
δ) Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις «Ένδεκα (11)»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Δώδεκα (12)».
ε) Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών) µετατρέπεται σε οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)».
στ) Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση ιη’ ως εξής: «Έξι (6) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Επιµελητών».
ζ) Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ.
105/2014, η υποπερίπτωση αγ’ διαγράφεται και προστίθεται στην
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περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 ως
υποπερίπτωση βγ’. Οι υποπεριπτώσεις αδ’, αε’ και αστ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 αναριθµούνται σε αγ’, αδ’ και αε’ αντιστοίχως. Οι υποπεριπτώσεις
βγ’ έως και βθ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
π.δ. 105/2014 αναριθµούνται σε βδ’ έως και βι’ αντιστοίχως.
η) Στο άρθρο 40 οι λέξεις «άρθρο 38» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «άρθρο 39».
Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην
έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014.
6. α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 160 παρ. 1 του
ν. 3463/2006 (Α’ 114), για όσους δήµους ή δηµοτικά ιδρύµατα ή
συνδέσµους ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Δήµων,
δεν έχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος επικυρωµένο προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015, από την αρµόδια για την
εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδροµικώς και αυτοδικαίως
έως και την 30ή Ιουνίου 2015.
β) Έως την ίδια ως άνω ηµεροµηνία αναστέλλεται κάθε διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 28
Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης
1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
3852/2010 (Α’ 87). Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση συνιστάται
θέση προϊσταµένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης». Η συνιστώµενη θέση είναι αντίστοιχη µε
εκείνη προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι αυτές
που προβλέπονται για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία
ακόµη φορά. Έως ότου διοριστεί ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητές του. Όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας νοείται, από
το διορισµό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
2. Για τη θέση της προηγούµενης παραγράφου επιλέγονται,
από το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
όπως ισχύει, δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης και στη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης προέκυψε από
υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν δεν πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
3. Για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδεται απόφαση - προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2012, Α’112),
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφορούν συγκεκριµένη Αποκεντρωµένη Διοίκηση, υποβάλλονται, µε σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα, στην υπηρεσία που ορίζεται στην προκήρυξη, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, η οποία και αρχίζει
από την εποµένη της δηµοσίευσής της στην ηµερησία εφηµερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
4. Η επιλογή πραγµατοποιείται βάσει κριτηρίων, που αξιολογούνται, ως ακολούθως:
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α. Επαγγελµατικά προσόντα:
- Ο βαθµός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται µε
τον συντελεστή 25.
- Ο βαθµός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον βασικό τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 7.
- Για το διδακτορικό δίπλωµα προστίθενται 200 µόρια.
- Για τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας, προστίθενται 80 µόρια.
- Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται 140 µόρια.
- Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προστίθενται 80 µόρια και για την πολύ καλή γνώση 50 µόρια.
- Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 µόρια, για τη δε πολύ καλή
γνώση 30 µόρια.
- Για την πιστοποιηµένη επιµόρφωση προστίθενται, ανά ηµέρα,
ένα (1) µόριο επιµόρφωσης µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια. Οι φορείς, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιηµένη επιµόρφωση καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 9 του παρόντος.
β. Εργασιακή - Διοικητική εµπειρία:
- Ο χρόνος υπηρεσίας: µέχρι 300 µόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 µόρια µε ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας
µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης: µέχρι 154 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 2,11 µόρια
µε ανώτατο όριο τους 73 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης ή
ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου: µέχρι
300 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 1,67 µόρια µε ανώτατο
όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου: µέχρι 200 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο
µήνα 1,11 µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψήφιος από
το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης,
προϊσταµένου Διεύθυνσης και προϊσταµένου Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια.
γ. Ικανότητες-δεξιότητες:
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: µέχρι 200 µόρια.
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει
της βαθµολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Ειδικές δραστηριότητες, µέχρι 80 µόρια συνολικά, όπως:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται µε αντικείµενο της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα,
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της δηµόσιας διοίκησης, γενικότερα,
καθώς και η διενέργεια Ε.Δ.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον
υπάλληλο από την υπηρεσία του, στο πλαίσιο του πειθαρχικού
ελέγχου,
- εκπροσώπηση σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας,
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου,
- µέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης
νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα.
(3) Η ηθική αµοιβή του επαίνου ή το µετάλλιο διακεκριµένων
πράξεων, εφόσον σχετίζονται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας:
70 µόρια.
(4) Συνέντευξη: µέχρι 350 µόρια.
Ο βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την
πληρότητα των απαντήσεων µε τυχαίες ερωτήσεις µέσα από
τράπεζα ερωτήσεων. Σκοπός της συνέντευξης είναι να µορφώσει
το Συµβούλιο γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και
την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.
5. Η συνέντευξη διενεργείται από το Συµβούλιο Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων της παραγρά-
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φου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, για την επιλογή, υπάλληλος, που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός
τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο άνω περιορισµός δεν ισχύει στην περίπτωση,
κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαµβάνει στην αίτησή του ρητή
δέσµευση, ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραµένει στην υπηρεσία του µέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του
εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας του.
Επίσης, δεν µπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει
επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου
των αποδοχών του, καθώς και εκείνος, που έχει παραπεµφθεί µε
αµετάκλητο βούλευµα, ή µε απευθείας κλήση, στο ακροατήριο,
για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α’ της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
7. Σε περίπτωση µη ανανέωσης της θητείας του ο υπάλληλος
επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο
υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς να λαµβάνει το επίδοµα θέσης Γενικού Διευθυντή, µέχρις ότου κενωθεί
αντίστοιχη οργανική. Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, τα
καθήκοντά του καθορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του προέδρου του οικείου νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου.
8. Η αναπλήρωση του Συντονιστή, ο οποίος κωλύεται ή απουσιάζει, γίνεται, σύµφωνα µε τη διάταξη των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της επιµόρφωσης, τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος των υποψηφίων, η προθεσµία εντός της οποίας οι φορείς της οργανικής
θέσης των υποψηφίων υποχρεούνται να διαβιβάσουν τους φακέλους του προσωπικού τους µητρώου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες των θεµατικών ενοτήτων, οι οποίες
αποτελούν αντικείµενο της συνέντευξης και συγκροτούν την
«τράπεζα των ερωτήσεων», καθώς και η προθεσµία εντός της
οποίας θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία πλήρωσης της θέσης
σε περίπτωση λήξης της θητείας. Με όµοια απόφαση µπορεί να
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 29
1.α. Οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασµού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του
Ταµείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των µελών του ΤΑΥΕΒΖ
καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του εποµένου
µηνός από το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Οι ασφαλισµένοι του καταργούµενου λογαριασµού επικουρικής σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφαλισµένοι του
ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από την υπαγωγή τους στο
ΕΤΕΑ, από το σύνολο της νοµοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ),
καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως
ισχύουν. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στο
ΤΑΥΕΒΖ, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού που αναγνωρίστηκε
και εξαγοράστηκε ή προσµετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη
αιτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται
χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
γ. Αναγνωρίσεις χρόνων σύµφωνα µε το άρθρο 19 του προϊσχύοντος Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς,
συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) µέχρι την ολοκλήρωσή τους.
δ. Οι συνταξιούχοι του καταργούµενου λογαριασµού του
ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), το
οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή των συντάξεών τους,
όπως είχαν διαµορφωθεί µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης
αυτού του λογαριασµού, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων του
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άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (Α’ 188), όπως έχει τροποποιηθεί µε
την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (Α’ 48). Οι ανωτέρω
συνταξιούχοι διέπονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και της γενικότερης
νοµοθεσίας.
ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν υποβληθεί στο
ΤΑΥΕΒΖ από ασφαλισµένους του µέχρι την ηµεροµηνία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεµούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ) σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ.
στ. Το 60% της συνολικής κινητής και το 60% της συνολικής
ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ µεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.8.2013
των µελών του ΤΑΥΕΒΖ. Τα ποσοστά αυτά της περιουσίας του
ΤΑΥΕΒΖ που µεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως επίσης και κάθε ειδικό θέµα σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας.
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία µεταγράφεται
ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων
ή κτηµατολογικών γραφείων. Οι µεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου, δήµου, κοινότητας ή τρίτων.
2. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’
115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των
Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
έως 31.12.2018, καθώς και η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος «Πρόγραµµα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων».
Η παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
Το εδάφιο β’ της περίπτωσης α’ της παρ. 13 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31.12.2018.»
Η περίπτωση θ’ της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
3. Η εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της περιόδου
1.1.2004 έως 31.12.2004 του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προς το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), ύψους 50.453.534,85 ευρώ ρυθµίζεται να εξοφληθεί ως εξής:
1. Το έτος 2015 θα καταβληθεί το ποσό των 15.000.000,00
ευρώ σε µηνιαίες δόσεις ύψους 1.000.000,00 ευρώ κατά το
πρώτο εξάµηνο και µηνιαίες δόσεις ύψους 1.500.000,00 ευρώ,
κατά το δεύτερο εξάµηνο.
2. Το υπόλοιπο της οφειλής από 1.1.2016 θα καταβληθεί σε
µηνιαίες δόσεις ύψους 2.000.000,00 ευρώ µέχρι εξοφλήσεως.
4.α) Οι απαιτήσεις των ταµείων υποχρεωτικής επικουρικής
ασφάλισης του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4052/2012 από εισφορές
και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής
ή µερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους συµπεριλαµβανοµένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερηµερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
β) Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αυτών των Ταµείων αποτελεί η απόφαση των Δ.Σ. τους, µε
την οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούµενες εισφορές, προσαυξήσεις, τόκους υπερηµερίας
και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται, µε βάση πράξεις των αρµοδίων υπηρεσιών ή καταστάσεων των οφειλετών.
Ο τίτλος οριστικοποιείται µετά την κοινοποίηση της πράξης
στον οφειλέτη και την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκη-
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σης τυχόν προβλεπόµενης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον
του Δ.Σ., άλλως, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής µετά την κοινοποίηση της απόφασης, που απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή. Σε όσα ταµεία δεν προβλέπεται η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής ο τίτλος οριστικοποιείται µετά την πάροδο 60 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ..
Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών µηνών.
Με κοινοποίηση της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή
της απόφασης Δ.Σ., σε όσα ταµεία δεν προβλέπεται ενδικοφανής
προσφυγή, ενηµερώνεται ο οφειλέτης για τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης αυτής ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών
δικαστηρίων.
γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη
ή πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, οι απαιτήσεις των
Ταµείων κατατάσσονται προνοµιακά, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο
Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας για τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Το δικαίωµα προς είσπραξη των εισφορών παραγράφεται
µετά 20ετία από τη λήξη του οικονοµικού έτους, στο οποίο κατέστησαν απαιτητές, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων περί παραγραφών του Αστικού Κώδικα. Η επίδοση της
απόφασης και η τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά
αυτής διακόπτει την παραγραφή. Μετά την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης από το ΚΕΑΟ ή άλλο δηµόσιο ταµείο εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις περί παραγραφής του Κώδικα Εισπράξεων
Δηµοσίων Εσόδων.
ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδονται µε τη σύµφωνη γνώµη των
Ταµείων και κατόπιν αίτησής τους, µπορεί να ανατίθεται στο
ΚΕΑΟ ή σε άλλο δηµόσιο ταµείο η είσπραξη των αναφερόµενων
στην παράγραφο 1 απαιτήσεών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταµειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης
και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δηµόσιου ταµείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισµό άµεσα εισπράξιµων οφειλών και
επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο τρόπος και ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς, η τυχόν
αποζηµίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης των οφειλόµενων εισφορών.
5. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/
2008 (Α’ 58) και µετά τη φράση «Ασφαλισµένες του Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,» προστίθεται φράση «του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης
του Τ.Α.Ι.ΣΥ.Τ.».
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 3655/2008, τα δε οικονοµικά
αποτελέσµατα αρχίζουν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε καµία περίπτωση πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 30
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3023/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόποσα στους
υπό τα στοιχεία στβ’ και στδ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1
δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού µετέχουν και
οι υπό τα στοιχεία στα’ και στγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
1 δικαιούχοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο κάθε
έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εµπίπτουν σε καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τακτικής χρηµατοδότησης που
καταβάλλεται σε αυτούς.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3023/2002, όπως αντικατα-
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στάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το ποσό κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισµός, κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων που τον απαρτίζουν µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία, η οποία, γνωστοποιείται
στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
µετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται επίσης και κάθε
τροποποίηση της ανωτέρω συµφωνίας.
Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόµµατος από συνασπισµό, το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιούται, κατανέµεται µε βάση τη συµφωνία των κοµµάτων που τον
είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή δεν γνωστοποιηθεί, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, η συµφωνία, κατανέµεται,
ισόποσα, µεταξύ των κοµµάτων που απαρτίζουν το συνασπισµό,
στα οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»
2. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 1 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε µηνών.
3. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε µηνών.
Άρθρο 31
1. Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων
στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
α. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές
πράξεις) που εκδίδονται µε ηµεροµηνία την 31η Δεκεµβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται
στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσµία ανάρτησης στο πρόγραµµα «Διαύγεια» παρατείνεται έως
δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
β. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου
ανατρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
2. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161 163,
165, καθώς και του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών Χρηµατικών
Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) δηµοσίων επενδύσεων
[άρθρα 79, παρ.3, περίπτωση ι’ και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014
(Α’ 143)] και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών
για την εµφάνιση των πληρωµών του Π.Δ.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2014, στη δηµόσια ληψοδοσία
(άρθρο 161, παρ. 1 του ν. 4270/2014) και β) απόδοση λογαριασµού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ. 2 του ν.
4270/2014) παρατείνονται κατά δύο (2) µήνες. Παρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος και κατά ένα (1) µήνα οι προθεσµίες των
άρθρων 163 παρ. 2, 165 παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014, που αναφέρονται
στην κατάρτιση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους
και την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονοµικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 32
1. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’
29) το εδάφιο «Τα Γραφεία Συντονισµού» αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς.»
2. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’
29):
Διαγράφονται οι περιπτώσεις:
Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του
Υπουργείου Οικονοµικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραµµατεία
για την καταπολέµηση της Διαφθοράς, ενώ αναριθµείται η περίπτωση ε’ σε γ’.
3. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’
29) προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη

Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές
των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου
των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αµοιβών που τους καταβάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, µε τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους. Ο Γενικός Γραµµατέας ορίζεται κύριος διατάκτης των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος
αναλαµβάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»
4. Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.
4320/2015 (Α’ 29) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:
«Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και προσλαµβανόµενων υπαλλήλων στην αναφερόµενη στον παρόντα
νόµο Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο
αριθµός των ειδικών συµβούλων και συνεργατών που προσλαµβάνονται κατά εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου
55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
δεκαπέντε (15).»
Άρθρο 33
1. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’
270) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η υπ’ αριθµ. Α2α/Γ.Π.92221/23.12.2014 (Β’ 3501) Κοινή
Υπουργική Απόφαση, µε την οποία έχουν προσδιοριστεί τα ποσά
για εφηµερίες ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων, του ΠΕΔΥ
και του ΕΚΑΒ, και οι υπ’ αριθµ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109740/16.12.2014
(Β’ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109735/16.12.2014 (Β’ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ.
109739/ 16.12.2014 (Β’ 3485), Α2β/Γ.Π. 107787/16.12.2014 (Β’
3485), Α2β/Γ.Π.113375/31.12.2014, Α2β/Γ.Π. 113378/ 31.12.2014,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2β/ Γ.Π.113381/31.12.2014
υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες έχουν προσδιοριστεί τα
ποσά για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση
υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση
προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του
πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκοµείων
Ε.Σ.Υ., του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, εξακολουθούν να ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διενεργείται κατά τις κείµενες διατάξεις έκδοσής τους.»
2. Το εδάφιο δ’ της παρ. 1α του άρθρου 12 του ν. 4316/2014
(Α’ 270) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγµατοποιείται η εκκαθάριση και πληρωµή των εφηµεριών και των πρόσθετων
αµοιβών, εργασίας εξαιρέσιµων ηµερών, νυκτερινών ωρών και
υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση υποχρεωτικού
ωραρίου, του εκάστοτε τρέχοντος και παρελθόντων οικονοµικών
ετών, αντίστοιχα, η Υπηρεσία µέσω της οποίας καταβάλλονται,
όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση,
την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.»
3. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 12
του ν. 4316/2014 (Α’ 270) ισχύουν και για τις εφηµερίες του ιατρικού προσωπικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόµενοι) των νοσοκοµείων ΝΙΜΙΤΣ,
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ.
4. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1β του άρθρου 12 του ν. 4316/
2014 (Α’ 270) προθεσµία παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
Άρθρο 34
1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α’
129) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
2.α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών
ανά ειδικότητα. Σε αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, µετά από
αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ηµεροµηνία της
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υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι: α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή
υπήκοοι τρίτων χωρών µε δελτίο παραµονής επί µακρόν διαµένοντος ή κάτοχοι µπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραµονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραµονής
οµογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στη χώρα µας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης
τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας µας και δ) δεν κατέχουν
καµία άλλη έµµισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα.
Ιατροί, οι οποίοι µετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαµβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
υποχρεούνται µε αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο
των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον
κατάλογο δεν µπορούν να παραµείνουν σε αυτόν περισσότερο
από πέντε (5) έτη.
β. Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικότητα και
σύµφωνα µε τον απόλυτο αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής
τους, σύµφωνα µε τον οποίο ορίζεται και η µεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης. Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται µαζί µε την κύρια αίτηση
καταχώρησης στον κατάλογο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης: α) σε δύο Υγειονοµικές Περιφέρειες της
προτίµησής του ή β) σε µια Υγειονοµική Περιφέρεια και την ΚΥ
του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτηµα αυτού ή γ) στην ΚΥ του ΕΚΑΒ ή
κάποιο παράρτηµα αυτού.
Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο ή αποκεντρωµένη οργανική µονάδα της Υγειονοµικής Περιφέρειας ή την Κεντρική Υπηρεσία και τα
παραρτήµατα του ΕΚΑΒ που έχει επιλέξει, µεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλόγου της ειδικότητάς του. Ιατρός που
αποποιείται την τοποθέτησή του για δεύτερη φορά ή παραιτείται
από τη θέση πρόσληψής του, δεν έχει το δικαίωµα επανεγγραφής στον κατάλογο αν δεν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή
την αποποίησή του. Οµοίως, ιατρός που αποποιείται διορισµό σε
θέση ΕΣΥ ή ιατρός του ΕΣΥ που παραιτείται από τη θέση του,
για οποιαδήποτε αιτία, δεν µπορεί να εγγράφει στον κατάλογο
για θέση επικουρικού ιατρού.
Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των διοικητών των
Υγειονοµικών Περιφερειών, των Διοικητών των Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων της χώρας ή του προέδρου του ΕΚΑΒ αντίστοιχα.
γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών
που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα υγείας,
ΠΠΙ, ΠΙ, εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να
είναι έως και δύο έτη. Στους νοµούς Αττικής, εξαιρουµένων των
Κυθήρων, και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύµβασης δύναται
να είναι έως και ενός έτους.
Στις άγονες, νησιωτικές, προβληµατικές και αποµακρυσµένες
περιοχές, η διάρκεια της σύµβασης δύναται να είναι έως και τρία
(3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών µπορούν να παρέχουν
στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας
τους, δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυµα διαµονής.
Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη, νησιωτική,
προβληµατική και αποµακρυσµένη περιοχή ο ένας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε θέση επικουρικού
ιατρού της ειδικότητάς του. Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος
Ι.Δ.Α.Χ. δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχει οργανική
ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού ιατρού που
θα τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληµατική ή αποµακρυσµένη περιοχή επιτρέπεται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων και κατά προτεραιότητα, σε υπηρεσία του
στενού δηµόσιου τοµέα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών
αναγκών σε υπηρεσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγός του.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία
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του επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές, προβληµατικές
ή αποµακρυσµένες περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε
σχέση µε την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκοµεία.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι άγονες,
νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµένες περιοχές και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαµβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόµενου επιµελητή Β’ του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη για την αµοιβή
τους βαρύνει τον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου, εάν αυτοί
καλύπτουν ανάγκες νοσοκοµείου ή τον προϋπολογισµό της Υγειονοµικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η σύµβαση συνάπτεται αντιστοίχως µε
το οικείο νοσοκοµείο ή την Υγειονοµική Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
ε. Οι επικουρικοί ιατροί που τοποθετούνται µε τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν. 4272/2014 ακολουθούν τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4213/2013. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για
τους ιατρούς που τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήµατά
του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τα ΤΕΠ, τις Μονάδες Τεχνητού
Νεφρού, τα Ογκολογικά Τµήµατα και τις Μονάδες Ψυχικής
Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυµάτων της χώρας.
στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το νοσοκοµείο αιτείται ορισµένη εξειδίκευση ή εµπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι διαθέτουν
βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω µονάδες και ελλείψει
αυτών όσοι διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε αυτές. Για την
απόδειξη της εµπειρίας απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευµένος ιατρός στις αντίστοιχες µονάδες. Η
βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκοµείο όπου
υπηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
περισσοτέρων του ενός για συγκεκριµένη θέση, η µεταξύ τους
προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
ζ. Οι συµβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την
αναστολή των διορισµών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12. 2006 (Α’ 280), όπως κάθε φορά ισχύει.
η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής τους για
κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός,
προσµετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη
θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του
στο Ε.Σ.Υ..
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδοντιάτρους.
θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους, που πάσχουν από
οµόζυγο Β’ µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, λευχαιµία, αιµορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασµατική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η µεταξύ τους
προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα κατά
τη διάρκεια της θητείας του, ο άµεσος πειθαρχικός προϊστάµενός του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκοµείου ή ο Διοικητής της
Υγειονοµικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, δύναται µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, να αναστέλλει τη σύµβαση του ιατρού
µέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχικής ποινής
ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή παύει και η
σύµβαση του ιατρού συνεχίζεται µέχρι τη συµπλήρωση του υπολειπόµενου χρόνου διάρκειάς της.
ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη δηµιουργία και την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία
τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών.
ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ηµέρες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διά-
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ταξη καταργείται.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4261/2014 (Α’
107) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η συνεργασία µε τους ανωτέρω πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009, καθώς και της
παρ. 20α του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012, µετά από πλήρως
αιτιολογηµένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού
Υγείας.»
3. Το άρθρο 125 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) καταργείται. Τα επόµενα άρθρα αναριθµούνται αντίστοιχα.
Άρθρο 35
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014 (Α’ 260) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Οι φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εµµέσως
ωφελούµενων ατόµων» και «Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών
Οµάδων», που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρηµατοδοτήθηκαν ή συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο
2007-2013, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες των «Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες»
(ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων», έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της
31ης Δεκεµβρίου 2015.
β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου του
απασχολούµενου προσωπικού στα Κέντρα της προηγούµενης
παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη
των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις
αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου
2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2015.
Κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 οι συµβάσεις του προσωπικού της παραγράφου β’
σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου
χρόνου.
γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας του
απασχολούµενου προσωπικού της παραγράφου β’ µπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του «ΕΣΠΑ 2007-2013», 2) του άρθρου
259 του ν. 3852/2010 , οι οποίοι, µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται
απευθείας στους Δήµους όπου εφαρµόζονται τα σχετικά προγράµµατα ή µέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρµοδιότητάς
τους βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 3) του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 4) από
εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. Το συνολικό διατιθέµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά εκατοµµύρια ευρώ
έως την 31ης Δεκεµβρίου 2015. Ο τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, µε Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Οι λοιποί φορείς πέραν εκείνων της παρ. 3α, που υλοποιούν
τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας
των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» συνεχίζουν να παρέχουν
τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ηµερήσιας φροντίδας Ηλικιωµένων»
(ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Διηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας
ατόµων µε αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) µέχρι την ένταξη των Πράξεων
ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη
µετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησια-

κών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020
και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2015. Η χρηµατοδότηση των φορέων αυτών, για το εν λόγω διάστηµα θα προβλεφθεί µέσω Προγραµµατικής Συµφωνίας των συναρµόδιων
Υπουργείων και την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης έως
τις 30.6.2015 και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 36
Η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’ 64) τροποποιείται
και αντικαθίσταται ως εξής:
«8. α. Για θέµατα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης και λειτουργίας υποδοµών και για θέµατα παροχής υπηρεσιών, προµηθειών και δηµοσίων έργων, απολύτως αναγκαίων για τις
διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υποδοχής, ασύλου και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τους νόµιµους τύπους στη χώρα και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό
διάστηµα έως και της 31 Δεκεµβρίου 2015 λόγοι κατεπείγουσας
ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25
του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (Α’64),
είναι δυνατή στις σχετικές δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκπόνησης µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από
τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρµογή της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
Η προαναφερόµενη διαδικασία ισχύει για τα θέµατα συµβάσεων που αφορούν κάθε κατηγορία των ως άνω προβλεποµένων,
υπό εδάφιο 1, υποδοµών και υπηρεσιών και κάθε τόπο εγκατάστασής τους.»
Άρθρο 37
Μετά το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (Α’ 43) προστίθεται νέο
άρθρο 2 και αναριθµείται το άρθρο 2 σε 3 ως εξής:
«Άρθρο 2
1.α) Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζηµίας
(penalties) που δύναται να προκύψει κατ’ εφαρµογή του άρθρου
1 του παρόντος νόµου που κύρωσε την ΠΝΠ (Α’ 41) σε βάρος
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού από την πρόωρη λήξη των προθεσµιακών τους καταθέσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής
ζηµίας των ως άνω φορέων από τη µεταφορά των κεφαλαίων
προθεσµιακών καταθέσεων σε λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των
προθεσµιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα υπερβαίνουν την προσφερόµενη απόδοση των λογαριασµών ταµειακής
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας εφαρµόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου πρώτου της, από 20.4.2015,
ΠΝΠ που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου.
2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής της από
20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του παρόντος (τα
τέλη καθαριότητας και φωτισµού όπως ορίζονται στην παρ. 11
του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία
αρδεύσεως, δικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 του β.δ. 24/1958, το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του
ν. 3870/2010, τα έσοδα της παρ. 2 του άρθρου 4 του α.ν.
582/1968, τα προβλεπόµενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του
ν. 1828/1989 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές, το κόµιστρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 83 και το πολιτιστικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.»
Άρθρο 38
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Συµβάσεις ορισµένου χρόνου, που καταρτίστηκαν ή ανανεώθηκαν άπαξ εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2014-2015
και αφορούσαν στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία
δηµοτικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, θεωρούνται
νόµιµες και παρατείνονται αυτοδικαίως έως τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, στις 31.7.2015, εφόσον για την ανανέωσή
τους, γνωµοδότησε θετικά η Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4
του ν. 2190/1994.
Άρθρο 39
Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία καταλογισµού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, επί υποθέσεων
σχετικών: α. µε µη άσκηση ένδικων µέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού
δηµοτικών νοµικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. µε
την παράταση ισχύος συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
και συµβάσεων µίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού.
Άρθρο 40
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθενται τα εξής:
«θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
η) τον Υπεύθυνο Συντονιστή της ΜΟΤΕΚ (Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών) του ΕΚΔΔΑ.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 57/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Συµβούλιο αποτελείται από εννέα µέλη που ορίζονται
µε τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως µέλη οι Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και του IN.EΠ., τρία µέλη Δ.Ε.Π., ένας ειδικός
επιστήµονας σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ένας ειδικός επιστήµονας σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και ένας βοηθός Συνήγορου του Πολίτη. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών
και του γραµµατέα του Επιστηµονικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών
και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση των περιορισµών των κείµενων
διατάξεων.
3. Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον τέσσερις
φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και
εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»
Άρθρο 41
1. α. Η παρ. 20 περίπτωση α’ του άρθρου ένατου του ν. 4057/
2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού µόνιµου προσωπικού, προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού µε θητεία, µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε
άλλης µορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (Α’ 28) απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ
33/2006 (Α’ 280), εξαιρουµένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις
µήνες, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών στους φορείς
της αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206
παρ. 1 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και

2377

211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης έως οκτώ (8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20
του ν. 2190/1994 και 212 του ν. 3584/2007. Η ως άνω διαδικασία
εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών,
του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, καθώς και των έµµισθων δικηγόρων και νοµικών συµβούλων.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 παραµένει σε
ισχύ.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους
Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε
συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται
στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου
γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999
(Α’ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω
δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την
πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά
στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε
έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου
έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παρ. 15 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ ή
ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο
µε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, και
ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο ΟΤΑ ή από
Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.»
4.α. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, για τη διετία 2015-2016, αρχίζει
από την ηµεροµηνία ορισµού τους και πάντως όχι πέραν της
31ης Ιουλίου 2015 και λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2016. Ειδικά,
για την ανωτέρω συγκρότηση, ο χρόνος εκλογής των αιρετών
µελών, καθώς και τυχόν λεπτοµέρειες για τη διαδικασία εκλογής
τους, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1)
µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Η θητεία των µελών τυχόν υφιστάµενων, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων και Υπηρεσιακών Συµβουλίων στις Περιφέρειες λήγει
αυτοδικαίως µε τη συγκρότηση των Συµβουλίων της παραγράφου 1α.
γ. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των Περιφερειών, η οποία
έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2014, παρατείνεται έως τη συγκρότηση των Συµβουλίων της παραγράφου 1α.
δ. Το εδάφιο β’ του άρθρου 250 του ν. 3852/2010 καταργείται.
ε. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων των
Περιφερειών, οι οποίοι ορίστηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 51 παρ. 1β του ν. 3905/2010 (Α’ 219), καθώς και επιδόµατα ευθύνης, τα οποία καταβάλλονται σε αυτούς, µετά την
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1.1.2012 και έως την τοποθέτηση νέων προϊσταµένων, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν
υπογράφει και έχουν καταβληθεί νοµίµως.
5. Στο άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4321/2015, η φράση «σύµφωνα
µε το ν. 1337/1983» διαγράφεται. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση «και εξετάζεται µε ανάλογη εφαρµογή
της παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.»
Άρθρο 42
Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δηµοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 249 του π.δ. 410/1995 (Α’
231) και δεν έχουν εκπληρώσει, µέσα στην τασσόµενη, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 3 (Α’ 87), προθεσµία όλες τις
υποχρεώσεις τους, µπορούν µετά από αιτιολογηµένη απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόµοι τους, να
εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 43
1. OTA α’ και β’ βαθµού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν
τους προϋπολογισµούς τους, µπορούν να συνοµολογούν δάνεια
µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε αποκλειστικό
σκοπό τη χρηµατοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της παρ. 7
του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α’ 18).
2. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µέσω του δεσµευµένου τοµέα, µπορεί να χρηµατοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω
παραγράφου, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3965/2011 (Α’ 113) και του εδαφίου (iν) της παρ. 1 του
άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 (Α’272) πλην της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 αυτού. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση
από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Άρθρο 44
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισµοί για το πρόγραµµα δακοκτονίας έχουν δηµοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών
δακοκτονίας, η Οικονοµική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας,
µπορεί, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να αναθέτει την
εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς µειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µε την υπογραφή
των οικείων συµβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχοµένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας,
µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβασης, µπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της
υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο
µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας σύµβασης ψεκασµών δακοκτονίας.
2. Δαπάνες ψεκασµών δακοκτονίας, που πραγµατοποιήθηκαν
κατά το οικονοµικό έτος 2014, από την έναρξη του προγράµµατος δακοκτονίας µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβασης, µπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόµιµα σε βάρος των
πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού
έτους, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική
πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της δαπάνης, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας σύµβασης ψεκασµών δακοκτονίας.
Άρθρο 45
Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004 στην, κατά το άρθρο

11 παρ. 1 περίπτωση α’ έως δ’, συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προσµετράται κατά την κρίση
του Α.Σ.Ε.Π. ως παράταση καθεµίας εξ αυτών, ο αποδεικνυόµενος χρόνος πραγµατικής απασχόλησης, µετά τη λήξη κάθε σύµβασης και µέχρι την παράδοση των κάθε είδους πορισµάτων
εκτίµησης ζηµιών και εγγράφων διοικητικού ελέγχου, που προβλέπονται από τη σύµβαση, ως επίσης και ο διανυθείς χρόνος
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α του
ν. 2538/1997, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 µε την
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2732/1999, µη υπαγοµένης της απασχόλησης αυτής στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση
α’ του π.δ. 164/2004. Οι ενδιαφερόµενοι για την εφαρµογή της
παρούσας διάταξης υποβάλλουν αίτηση προς τον Οργανισµό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουµένης κατά τα λοιπά
της διαδικασίας του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.
Άρθρο 46
To άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (A’ 262), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 31 του ν. 4033/2011 (Α’ 264), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 31
Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)
η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3581/2007 (Α’ 140) και προβλέπει αποσπάσεις
προσωπικού του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314),
στις οποίες το Δηµόσιο κατέχει αµέσως ή εµµέσως την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2015.»
Άρθρο 47
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του ν. 4223/2013
(Α’287), όπως ισχύει, επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλων ακόµη
και αν έχουν δέσµευση παραµονής στην υπηρεσία τους, η οποία
προκύπτει από οποιαδήποτε αντίθετη, προγενέστερή της διάταξη.
Άρθρο 48
Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του
άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την έγκριση
πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συµβασιούχων αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι ως άνω συµβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισµού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως
ισχύει κάθε φορά.
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.»
Άρθρο 49
Η διάταξη του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 23 του ν. 4151/2013, αναδιατυπώνεται ως
εξής:
«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών,
των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των
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Ο.Τ.Α., µπορούν να παρατείνονται µέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συµβάσεις ή να επανασυνάπτονται µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε ιδιώτες που
απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω
κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Κατάργηση διατάξεων
1. Ο νόµος αυτός ισχύει από τη δηµοσίευσή του, εκτός εάν
υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 (Α’ 50), καθώς
και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα ρυθµιζόµενα µε τις διατάξεις του παρόντος θέµατα.
Αθήνα,
2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

9. ΥΓΕΙΑΣ

10. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

13. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και
άλλες διατάξεις».
Θα ολοκληρώσουµε τον κατάλογο των εγγεγραµµένων Βουλευτών. Έχουν αποµείνει επτά οµιλητές και αποµένουν επίσης
και οι επτά Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όσοι εξ αυτών θα ζη-
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τήσουν τον λόγο.
Σε λίγο θα σας ανακοινώσουµε τον πιθανό χρόνο -κατά µεγάλη
προσέγγιση- διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση
προς τον κύριο Υπουργό, για να το ξέρουν και οι συνάδελφοι που
θα µιλήσουν αλλά και εµείς που θα ψηφίσουµε.
Ο κύριος Υπουργός προτίθεται να κάνει οποιεσδήποτε νοµοτεχνικού χαρακτήρα βελτιώσεις ή είναι το σχέδιο που µας έχει
διανεµηθεί; Θέλουµε µια απάντηση σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κοντονή,
έχετε τον λόγο για να απαντήσετε επί του ερωτήµατος του κ.
Κουτσούκου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να σας πω ότι
χθες είχαµε µια διελκυστίνδα τηλεφωνηµάτων µε την UEFA για
να καταλάβουµε ακριβώς ποιες είναι οι ενστάσεις της, παρά το
γεγονός ότι όσα έφερα εγώ εδώ µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις
ήταν συµπεφωνηµένα. Εξετάζουµε, λοιπόν, ορισµένα ζητήµατα,
αν µπορούν να είναι συµβατά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να δείτε και ποιο
σχέδιο έχει ο κ. Κουτσούκος µήπως αναφέρεται επί άλλου σχεδίου.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Φαντάζοµαι, συνάδελφε, ότι έχετε και τις
τελευταίες νοµοτεχνικές.
Εποµένως, κύριε εκπρόσωπε, τα εξετάζουµε αυτά για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα κι αν υπάρξει κάτι, θα το ανακοινώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, σας
ευχαριστούµε.
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, δεκαοκτώ µέλη και πέντε συνοδοί τους από το
Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση
«ΕΣΤΙΑ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας εύχοµαι υγεία προεχόντως και όλα τα καλά.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, και µόνο το γεγονός -τουλάχιστον έτσι γράφτηκε στον Τύπο- ότι κοντραριστήκατε τόσο πολύ µε τις παγκόσµιες οµοσπονδίες, που µπήκε θέµα αν θα εκπροσωπηθούµε στο
ευρωπαϊκό ή στο παγκόσµιο ποδόσφαιρο, για µένα, αυτό δείχνει
ότι είσαστε αποφασισµένος. Αυτό, για µένα, είναι θετικό βήµα.
Θέλω να πιστεύω ότι την παγκοσµιοποίηση τη νιώσαµε όλοι
πάρα πολύ στο πετσί µας και ιδιαίτερα στον χώρο του αθλητισµού και κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου νιώσαµε την
κακώς εννοούµενη παγκοσµιοποίηση –και δεν ξέρω αν υπάρχει
και καλώς εννοούµενη.
Κι εξηγούµαι: Για χρόνια ζούσαµε προέδρους µεγάλων σωµατείων να είναι υπόδικοι ή φυλακισµένοι, διαιτητές ή παράγοντες
του ποδοσφαίρου να έχουν περίεργο, µη δικαιολογούµενο πλουτισµό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε παραδείγµατα. Ξέρετε και ξέρουµε πολλά. Φτάσαµε στο σηµείο το ποδόσφαιρο, που είναι ένα
λαϊκό άθληµα και –πιστεύω- η µοναδική ακόµα αυθεντική ψυχαγωγία -που κάποτε χαιρόµαστε να πηγαίνουµε στα γήπεδα- να
είναι παράσταση για δύο ρόλους, αν και καµµιά φορά για έναν
και παλαιότερα για τρεις. Όλοι οι άλλοι είναι δορυφόροι και κοιτάνε να στοιχηθούν πίσω από τους δυνατούς και «γαία πυρί µιχθήτω».
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την απαξίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου τα γήπεδα είναι στρατοί φανατικών οπαδών και
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δεν τολµάει οικογενειάρχης να ακουµπήσει. Νοµίζω ότι η µεγάλη
επιτυχία που όλοι είδαµε το 2004 –δεν την αµφισβητεί κανένας,
όλοι µίλησαν για ένα θαύµα- ήταν ένα θαύµα. Πράγµατι, κάποια
παιδιά αγωνίστηκαν κ.λπ.. Το αποτέλεσµα -γιατί διάρκεια δεν είχαµε σε αυτήν την ιστορία- ήταν να ξαναδούµε την πραγµατικότητα κατάµατα.
Ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποκτήσεις οικονοµική, κοινωνική και πολιτική δύναµη είναι να έχεις ένα κανάλι –κι ας πέφτει
έξω- ή µια δυνατή οµάδα και βλέπουµε πώς τα καταφέρνουµε.
Θέλω να πιστεύω ότι, εκεί, χαρακτηριστικό και φωτεινό παράδειγµα είναι ο αθλητισµός, που δεν είναι όµως µόνο το ποδόσφαιρο, είναι κι άλλα πράγµατα. Το συναντάµε σχεδόν κάθε
Σαββατοκύριακο, όπου βλέπουµε τους Υπουργούς –τους οποίους πραγµατικά βλέπω να είναι σε δύσκολη θέση- να απολογούνται για µια πραγµατικότητα που δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί τη
δηµιούργησαν. Κάθε Σαββατοκύριακο κάτι γίνεται. Αυτό το
πράγµα πρέπει να πάρει τέλος.
Αθλητισµός, κατ’ αρχάς, δεν είναι µόνο το ποδόσφαιρο. Και
σας µιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια µε τον στίβο,
τους µαραθωνίους. Δεν ασχολείται κανείς στην Ελλάδα. Γιατί;
Κάποτε παίχτηκε ένας αγώνας στο «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και πλούτισαν
καµµιά δεκαπενταριά άτοµα. Δεν χρειάστηκε καν να παιχτεί -γι’
αυτό λέω παγκοσµιοποίηση στην Ελλάδα- παίχτηκε σε µακρινά
µέρη και ούτε καν σε νόµιµες εταιρείες στοιχηµάτων.
Υπουργέ, έχετε µπροστά σας µια πρόκληση, γιατί πιστεύω ότι
µπορεί να κάνετε θετικά βήµατα µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά θα
ξέρετε ότι κάθεστε σταθερά σε µια ηλεκτρική καρέκλα και ίσως
είναι το µοναδικό Υπουργείο που κάθε Σαββατοκύριακο θα πρέπει να λογοδοτεί σε κόσµο.
Δεν θα σας φάω άλλον χρόνο. Σας εύχοµαι ειλικρινά να συνεχίσετε. Εγώ θέλω να θυµίσω µόνο ότι στη Μεγάλη Βρετανία η
Θάτσερ τόλµησε, πέταξε τις οµάδες και από την Ευρώπη και από
παντού µετά τα γεγονότα του Σέηζερ. Στην Ιταλία πεταχτήκαν
οµάδες ολκής, όπως η Γιουβέντους, στη δεύτερη και στην τρίτη
κατηγορία.
Ξέρω ότι κάνετε ένα θετικό βήµα. Πιστεύω, όµως, ότι δεν είναι
το τελευταίο και ίσως χρειαστεί αργότερα να κάνετε κάτι πιο δυνατό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θεωρώ θετικό ότι κάνετε
πολλά βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξαναλέω, το γεγονός
ότι φτάσαµε να µας απειλεί η UEFA ότι θα µας πετάξει έξω το
θεωρώ βήµα προς στη σωστή κατεύθυνση.
Θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Παπαχριστόπουλε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Δηµήτρης Σεβαστάκης.
Ο κ. Σεβαστάκης απολείπεται. Ο κ. Δηµήτρης…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Εδώ είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μη βιάζεστε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Με συγχωρείτε,
κύριε Σεβαστάκη.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι θεωρώ ως πιθανή ώρα διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας στις 14:30 το πολύ στις
15:00’. Θα δώσουµε τον λόγο, όπως συνηθίζεται για δευτερολογία, στους ειδικούς αγορητές για τέσσερα λεπτά, όσοι θέλουν
να κάνουν χρήση. Έχουµε τους επτά Κοινοβουλευτικούς και µένουν και άλλοι τέσσερις Βουλευτές.
Συνεπώς, κύριε Σεβαστάκη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για τις δύο πλευρές της ευχής σας και της διαπίστωσής
σας.
Δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ µε τις πλευρές του κύριου νοµοσχεδίου που ήρθε, δηλαδή την αθλητική ζώνη, γιατί νοµίζω ότι
πατάει σε ένα πολιτιστικό αυτονόητο ότι όλοι έχουµε τη βαθιά
πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα καθεστώς πάρα πολύ προβληµατικό. Όλες οι πολιτικές ζώνες της Βουλής το ανέδειξαν αυτό.
Είναι κοινός τόπος. Παράγει βία, παράγει υποπολιτισµό και µε
αυτήν την έννοια το νοµοσχέδιο προσπαθεί να διαχειριστεί αυτήν
την σκοτεινή «τρύπα» της δηµόσιας ζωής, που µας στεναχωρεί
όλους ανεξαρτήτως συλλογικών προτιµήσεων.
Και η εξατοµίκευση µέσα από το ηλεκτρονικό εισιτήριο και το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποινικό κοµµάτι, το «απειλητικό» κοµµάτι των οικονοµικών επιπτώσεων και το «πόθεν έσχες» -όχι µόνο των διαιτητών, αλλά ευρύτερων παραγόντων, γιατί έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να
δούµε πώς σχετίζεται η προσωπική οικονοµία του καθενός µε την
εµπλοκή του µε το ποδόσφαιρο- όλα αυτά νοµίζω ότι είναι εξυγιαντικά. Τουλάχιστον η κατεύθυνση όλων των πλευρών της Βουλής, έτσι όπως φάνηκε και από την Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων και τις συζητήσεις, είναι αρκετά συµπαγής.
Θα µείνω στις δύο πλευρές των κοµµατιών του νοµοσχεδίου
που αφορούν την παιδεία. Η µια πλευρά αφορά την κατάργηση
της τράπεζας θεµάτων. Νοµίζω ότι έχει υπάρξει µια παρεξήγηση.
Η τράπεζα θεµάτων δεν ενοχοποιείται από µόνη της. Η υποχρεωτικότητα ενοχοποιείται σαν πρόβληµα και κυρίως το ότι αναπαράγει το βασικό ελάττωµα της εκπαιδευτικής λειτουργίας, που
είναι η αναφορικότητα. Κλειστή απάντηση σε κλειστή ερώτηση
ή συνδυαστική αυτών, δηλαδή ένα µεταµφιεσµένο λυσάρι. Η
τράπεζα θεµάτων εργαλειακά αναπαράγει τη δοµή του λυσαριού.
Αυτό µπορεί να σε βοηθάει στην καθηµερινότητα να διαβάσεις
την κόρη σου, µπορεί να βοηθάει έναν καθηγητή να βγάλει σε
πέρας το άγχος της παραγωγής ερώτησης, όµως δεν βοηθάει
την κριτική σκέψη και τη γνωστική συνδυαστική που πρέπει η παιδεία να φέρει.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το να έχεις το ασφαλές φόντο της τράπεζας θεµάτων, αλλά να οδηγείς τον καθηγητή –εξάλλου όσοι
έχουν εµπλακεί στην εκπαίδευση ξέρουν ότι ο καθηγητής έχει
µια προσωπική τράπεζα θεµάτων, τη δική του τράπεζα θεµάτωννα στοχαστεί πάνω στο ερώτηµα, εκεί είναι το κέντρο, που σηµαίνει να αποκτήσει µία εποπτεία όλων των δυνατών απαντήσεων, αυτό τον οδηγεί και στην εµβάθυνση και νοµίζω ότι µπορεί
να τον κάνει να εµπεδώσει γνωστικά πεδία και αντιληπτικά πεδία
που είναι πολύ σηµαντικά µέσα στην τάξη.
Το συµβάν µέσα στην τάξη ενδιαφέρει. H παραγωγή σκέψης
εντός της τάξεως, µέσα δηλαδή στο φόρουµ του σχολείου ενδιαφέρει κι όχι η αυτόµατη ανάκληση µιας κλειστής συνδυαστικής απαντήσεων.
Νοµίζω ότι η νέα µορφή σκέψης, η διεπιστηµονικότητα, η διασταύρωση γνωστικών πεδίων, προς τα εκεί οδηγεί και πάρα πολύ
µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας ή του στοχασµού αποκαλύπτει
µια εκπληκτική συνδυαστική από γνώσεις. Δεν θέλω να αναφέρω
τον µακαρίτη Κονδύλη και τα ευρύτατα εργαλεία τεκµηρίωσης,
ή να µιλήσω για την αντορνιανή σκέψη.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η µη υποχρεωτική τράπεζα θεµάτων είναι
µια πορεία προς τη «δυσκολία». Συνθέτει το πρόβληµα, το περιπλέκει το πρόβληµα, αλλά νοµίζω ότι δηµιουργεί έναν εξυγιαντικό µηχανισµό µέσα στη εκπαιδευτική διαδικασία.
Έχω επιφυλάξεις -έχω τοποθετηθεί αρκετά- µε την έννοια της
αναπλήρωσης. Νοµίζω ότι έπρεπε να δίνει µεγαλύτερο εύρος
εναλλακτικών. Η αναπλήρωση σε κάνει να στοχάζεσαι και ως
προς τις πολιτικές σου επιλογές, αν θα επιλέξεις αυτήν ή την
άλλη µορφή κινητοποίησης και αυτό βοηθάει στην πολιτική εµβάθυνση. Η περίσκεψη σε κάνει πολιτικά πιο οξυδερκή, σε εκπαιδεύει. Νοµίζω πως ένα κοµµάτι της αστόχαστης επιλογής το
έχουµε πληρώσει και σαν πολιτική σκηνή. Οι πολιτικές ευκολίες
πάρα πολύ συχνά καταστρέφουν τις καλύτερες των προθέσεων
και το βλέπουµε και στη δική µας πολιτική σκηνή. Νοµίζω, λοιπόν,
ότι θα ήταν προς µια τέτοια κατεύθυνση το µεγαλύτερο εύρος
ως προς τα εργαλεία αναπλήρωσης.
Για τον µέσο όρο του εννιάµισι, το θεωρώ επουσιώδες ερώτηµα. Νοµίζω ότι η ίδια η πράξη εξάλλου έχει ξεπεράσει τέτοια
διλήµµατα. Πάρα πολύ συχνά γίνεται µία στρογγυλοποίηση, γιατί
δεν θες πολύ απλά να σωρεύεις µαθητές που είτε είναι τελείως
αρνητικοί στη γνώση είτε είναι άδικο, ενώ έχει µια καλή παρουσία, να κοπεί για µισή µονάδα. Νοµίζω ότι είναι σχολαστικίστικο
ερώτηµα.
Πάντως, επιστρέφοντας στον κεντρικό ισχυρισµό, αν αύριο
επεκτείνουµε λίγο τη συζήτηση πάνω στα εκπαιδευτικά, θα
δούµε ότι είναι αρκετά επιχειρησιακός. Για το κοµµάτι, δηλαδή,
της τράπεζας νοµίζω ότι πρέπει να µεριµνήσουµε όχι µόνο µε την
κατάργηση ενός κακού ή ενός προβληµατικού, στοιχείου που
εξάλλου φάνηκε και από τις εφαρµογές του, αλλά µε τη σύνθεση
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µιας θέσης.
Πρέπει ως πολιτική σκηνή να δούµε πού πάει, ποιο είναι το εκπαιδευτικό στρατήγηµα. Δεν είναι µόνο η παραγωγή πλούτου, η
ανταποδοτικότητα και όλα αυτά που λένε οι διάφοροι. Είναι ότι
δηµιουργεί εργαλεία κοινωνικής ισορροπίας. Με ποιον τρόπο
εσωτερικεύεις την κρίση, την έκπτωση, τον κοινωνικό σου αυτοαφανισµό, αν όχι µε το στοχασµό, µε τη σκέψη, µε την παιδεία;
Η παιδεία είναι πέραν της οικονοµικής ανταποδοτικότητας.
Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Γι’ αυτό εξάλλου, ο προχωρηµένους
καπιταλισµός -το λέω και για άλλες πλευρές του πολιτικού συστήµατος- δεν έχει καθόλου τέτοια κωλύµατα. Παίρνει το ταλέντο ανεξαρτήτως γνωστικής κατεύθυνσης.
Με αυτές τις σκέψεις, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Σεβαστάκη, για την ενδιαφέρουσα παρέµβαση. Πάντα µιλάτε ενδιαφερόντως.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος, ακολουθεί ο
κ. Γεώργιος Στύλιος και τελειώνουµε τον κατάλογο των οµιλητών
µε τον κ. Γεράσιµο Γιακουµάτο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Διαβλέπω ότι η
κυρία Υπουργός θα µου ζητήσει τον λόγο και έπονται όσοι από
τους επτά Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µου ζητήσουν τον
λόγο.
Κύριε Δηµήτριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, η Κυβέρνηση µετράει εκατό ηµέρες.
Συνήθως αυτό είναι ένα απαραίτητο διάστηµα για µια Κυβέρνηση
για να χαράξει τη δική της πορεία, να δώσει το δικό της πολιτικό
στίγµα. Η παρούσα Κυβέρνηση, όµως, δυστυχώς φαίνεται να µην
έχει ούτε πυξίδα ούτε πορεία. Δηµιουργεί µια αβεβαιότητα στον
πολίτη, καθώς και µια πολιτική θολούρα.
Επαναφέρεται η «Ώρα του Πρωθυπουργού». Καλεί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, τον Πρωθυπουργό
για να µας ενηµερώσει για τις διαπραγµατεύσεις, το µείζον θέµα
των ηµερών, και αντ’ αυτού ο Πρωθυπουργός επιλέγει να απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις. Τα συµπεράσµατα δικά σας!
Αφήνω στην κρίση σας τι επείγει.
Τρεις µήνες τώρα η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται. Περιµένουµε τα αποτελέσµατά της. Εύχοµαι να µην οδηγεί βήµα-βήµα
τη χώρα σε πολιτικό αδιέξοδο. Η χώρα, δυστυχώς, έχει χάσει πολύτιµο χρόνο.
Θέλουµε όλοι φυσικά να πετύχουν οι διαπραγµατεύσεις για το
καλό της πατρίδας και των παιδιών µας, αλλά, επιτέλους, κυβερνήστε. Γι’ αυτό επιλεγήκατε από τον ελληνικό λαό, για όσα προεκλογικά υποσχεθήκατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αντιµετώπιση της βίας στον
αθλητισµό είναι πρωτίστως θέµα πολιτισµού και αποτελεί προτεραιότητα, θα έλεγα, για όλους µας. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει κάθε
µέτρο που κινείται στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης της βίας,
αλλά φυσικά και της εξυγίανσης του ελληνικού αθλητισµού.
Θα ήθελα να πω εξαρχής ότι βλέπουµε θετικά τα περισσότερα
άρθρα του νοµοσχεδίου, αλλά έχουµε κάποιες σοβαρές ενστάσεις σε κάποια από αυτά. Το άρθρο 1 παρέχει υπερεξουσίες
στον εκάστοτε Υπουργό για διοικητικές κυρώσεις και γι’ αυτό κάναµε µια πρόταση την οποία ο Υπουργός έκανε αποδεκτή. Η
οποιαδήποτε επιβολή των προστίµων να γίνεται µε τη γνώµη της
ΔΕΑΒ, να υπάρχει διαβούλευση του Υπουργού µε τη ΔΕΑΒ και
την οικεία αθλητική οµοσπονδία, τόσο για τη διακοπή ενός
αγώνα όσο και για τη διακοπή του πρωταθλήµατος.
Επίσης, όταν πρόκειται για διεθνείς διοργανώσεις η διαβούλευση φυσικά θα γίνεται µε τις διεθνείς οµοσπονδίες, διαδικασία
που οριοθετεί την υπερεξουσία του εκάστοτε Υπουργού. Χρειάζεται, όµως, να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αντικειµενικότητα της ΔΕΑΒ έναντι αυτού. Αυτό µπορεί να γίνει και το
προτείνουµε µέσα από συγκεκριµένες, διαφανείς, ανοιχτές διαδικασίες συγκρότησής της.
Σχετικά µε το άρθρο 2 για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, κρίνουµε
θετική την ηλεκτρονική εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
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Θα πρέπει, όµως, να δούµε την εφαρµογή της. Πρόκειται για βελτιώσεις φυσικά στα ισχύοντα, άλλωστε.
Σχετικά µε το άρθρο 3, αυτό που χρειάζεται σήµερα είναι ένα
σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσµων φιλάθλων υπό τη µορφή σωµατείων, ώστε να αποφεύγονται τα
σκιώδη δίκτυα.
Ενστάσεις έχουµε και για το άρθρο 5, σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής των δικαστών και, βεβαίως, για το άρθρο 15, όσον
αφορά στον πραγµατικό ρόλο του εκάστοτε Υπουργού στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ. Για τα άρθρα αυτά αναµένουµε το τελικό
σχέδιο.
Φυσικά, ό,τι δηµιουργεί σκηνικό Grexit για τις ελληνικές οµάδες και την εθνική µας οµάδα µας βρίσκει αντίθετους. Διαφωνούµε κάθετα σε ό,τι έχει να κάνει µε την παρέµβαση του
εκάστοτε Υπουργού στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, όπως είπα και
πριν.
Η ΕΠΟ, βάσει του καταστατικού της FIFA και της UEFA, έχει
αναφορά µόνο σε αυτές. Αποτελεί πάγια αρχή της FIFA και της
UEFA ότι τα µέλη τους πρέπει να διαχειρίζονται τις υποθέσεις
αυτόνοµα, χωρίς την επίδραση τρίτων. Οποιαδήποτε εµπλοκή
της πολιτείας στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ σηµαίνει αποκλεισµό
των ελληνικών οµάδων από ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις,
τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και σε επίπεδο εθνικών οµάδων.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, δεν κατανοούµε γιατί συµπεριλαµβάνονται τα άρθρα 13 και 14 για την παιδεία και φυσικά δεν θα τα
ψηφίσουµε. Γιατί η τράπεζα θεµάτων δεν απαξιώνει, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση, το λύκειο. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες
αδυναµίες, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να καταργείται ένας προοδευτικός θεσµός που έχει λειτουργήσει αποτελεσµατικά όλα
αυτά τα χρόνια και σε άλλες χώρες, ένας θεσµός που προκρίνει
ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Η τράπεζα θεµάτων, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πρώτον,
διασφαλίζει ότι θα διδαχθεί όλη η ύλη. Δεύτερον, παροτρύνει
τους µαθητές να παρακολουθούν τη διδασκαλία. Και τρίτον, εξασφαλίζει σταθµισµένα και αντικειµενικά θέµατα εξετάσεων.
Θα µπορούσε ο Υπουργός –απουσιάζει, βέβαια, ο κ. Μπαλτάςνα αναβαθµίσει και να βελτιώσει, όχι να ξηλώσει και να καταργήσει. Τώρα, φυσικά, της αφαιρείτε όλο το ουσιαστικό περιεχόµενο
και την αφήνετε να λειτουργεί µε συµβουλευτικό ρόλο. Αυτό είναι
οπισθοχώρηση και εκµετάλλευση ενός θεσµού, αφού τον διατηρείτε τυπικά, µόνο και µόνο για να διατηρούνται τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ. Αυτό δεν είναι ούτε αριστερό ούτε προοδευτικό.
Όσο για τις υπόλοιπες διατάξεις, είναι φανερό -το είπαµε άλλωστε εξαρχής- ότι είναι σαν να κλείνετε το µάτι στις καταλήψεις.
Δεν συναινούµε ούτε µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τη χαλαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζετε το 9,5. Δεν είναι αριθµητικό
το πρόβληµα. Το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, κύριε Μπαλτά, είναι
ότι ρίχνετε τον πήχη αρκετά.
Οι µαθητές χρειάζεται να στοχεύσουν στην πρόοδο. Ο τρόπος
που προτείνετε για την προαγωγή ενός µαθητή από το γυµνάσιο
στο λύκειο είναι σαν να επικροτείτε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.
Τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, συµφωνούµε σε πολλά. Με αυτό το νοµοσχέδιο µας δίνεται µία ευκαιρία
να αντιµετωπίσουµε τη βία στα γήπεδα. Να µπορούµε να πηγαίνουµε µε τα παιδιά µας χωρίς φόβο. Να γυρίσει η οικογένεια στο
γήπεδο. Τα παιδιά µας να είναι φίλαθλοι. Να κάνουµε τα παιδιά
µας να αγαπήσουν τον αθλητισµό, να αγαπήσουν το γήπεδο, ως
φίλαθλοι. Να γίνουν υγιείς φίλαθλοι, όχι τυφλοί οπαδοί.
Χρειάζεται, όµως, κι άλλο ένα νοµοσχέδιο, για να δούµε συνολικά τον αθλητισµό. Το περιµένουµε, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τελείωσε και δύο λεπτά νωρίτερα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Κωνσταντόπουλε. Σας ευχαριστούµε και για τον χρόνο,
όπως είπε και ο κ. Γιακουµάτος, που και εκείνος θα πράξει το
ίδιο.
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Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Στύλιος, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το νοµοσχέδιο και τον αθλητισµό µίλησα χθες. Σήµερα θέλω να κάνω µια τοποθέτηση, όσον
αφορά τα άρθρα που έχουν σχέση µε το Υπουργείο Παιδείας.
Τίθεται το ερώτηµα: Είµαστε ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο λειτουργίας του λυκείου πριν από την εφαρµογή του ν. 4186/2013;
Προσωπικά πιστεύω όχι. Να θυµίσω ότι δινόταν σηµασία µόνο
στα µαθήµατα κατεύθυνσης και ουσιαστικά τα µαθήµατα γενικής
παιδείας ή επιλογής ακυρωνόντουσαν στην πράξη, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες πολλών εκπαιδευτικών.
Ο ν. 4186/2013 επιδίωκε ένα σχολείο φιλικό προς τον µαθητή,
ευέλικτο, αποδοτικό και αποτελεσµατικό, µε µορφωτική αυτοτέλεια. Επιδίωκε να ξαναδώσει στο γενικό λύκειο την παιδευτική
του αυτονοµία, δηλαδή να αποκτήσει ουσιαστικό παιδευτικό
ρόλο, να ανακτήσει το κύρος του και να προσφέρει παιδεία υψηλών προδιαγραφών.
Δεν έχουν διατυπωθεί συγκεκριµένα επιχειρήµατα σχετικά µε
το πώς έβλαψε η τράπεζα θεµάτων τον µαθητή. Γνωρίζω ότι προσέφερε επιπλέον ασκήσεις και ερωτήσεις, µε σκοπό την κατανόηση, την εµβάθυνση και την καλύτερη γνώση του µαθήµατος.
Μάλιστα, το υλικό της δίνεται προς χρήση, αφού λάβει γνώση το
ΙΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλόλητα.
Από προσωπική πείρα ο καθένας, αλλά και από τα παιδιά µας,
γνωρίζουµε ότι είναι πολύ συνηθισµένη ενέργεια η αγορά σχολικών βοηθηµάτων, µε σκοπό την περαιτέρω κατανόηση και εµβάθυνση της ύλης. Η τράπεζα θεµάτων διασφαλίζει ότι η γνώση
διανέµεται καθολικά, οµοιόµορφα και ανεξάρτητα από τη γεωγραφική ή κοινωνικοοικονοµική προέλευση των µαθητών και των
µαθητριών της χώρας.
Παράλληλα επιδιώκει την ενίσχυση της αντικειµενικότητας και
αξιοπιστίας των εξετάσεων. Εξυπηρετεί τη διαπίστωση του βαθµού επίτευξης των µαθησιακών στόχων που τίθενται από τα αναλυτικά προγράµµατα. Άλλωστε διεθνώς οι τράπεζες θεµάτων
αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις εργαλεία προτυποποίησης
των εξεταστικών διαδικασιών, βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος και διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Πιστεύω, λοιπόν, πως θα ήταν χρήσιµο η πολιτεία να παρέχει
την τράπεζα θεµάτων στους µαθητές και να την εντάξει στη διδακτέα ύλη µε τη λογική που ανήκουν στη διδακτέα ύλη οι ασκήσεις και οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου. Και, αν θέλετε,
απελευθερώστε την τράπεζα θεµάτων από τον βαθµό πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Δίνεται, συνεπώς, η δυνατότητα σε καθηγητή και µαθητή, αν θέλουν, να δουλέψουν πάνω
στο αντικείµενο του µαθήµατος µε τρόπο ουσιαστικό.
Θα πρέπει, επιτέλους, να καταλάβουµε ότι η γνώση δεν αποκτιέται, εάν πάρεις στα χέρια σου το σακουλάκι µε τα κοµµάτια
του παζλ, κάτι που προσφέρει η παπαγαλία. Πρέπει να συνθέσεις
την εικόνα που θέλει συνδυασµούς, κρίση, λογικούς συνειρµούς
και κόπο. Αυτό τον ρόλο κλήθηκε να εξυπηρετήσει η τράπεζα θεµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µαθητές ήδη από την Α’ λυκείου στην πράξη θα καταλήξουν να διαβάζουν µόνο τέσσερα
µαθήµατα, στα οποία θα εξετάζονται πανελλαδικά. Διότι θα γνωρίζουν ότι η προαγωγή τους θα είναι ακώλυτη, αφού θα φτάνει
ένας µέσος όρος «9,5» –ούτε καν «10»- για να προαχθούν στην
επόµενη τάξη.
Για παράδειγµα θα µπορεί να προάγεται ένας µαθητής στο λύκειο έχοντας ακόµα και «4» στα Μαθηµατικά και τη Φυσική, φτάνει να συµπληρώνει το θαυµαστό «9,5» ως µέσο όρο µε τη
βαθµολογία των άλλων µαθηµάτων. Και αυτό, όταν αντίστοιχα
ένας µαθητής στο γυµνάσιο πρέπει να έχει µέσο όρο «12,5».
Θα καταθέσω ένα τρανταχτό παράδειγµα που άντλησα από το
διαδίκτυο, το οποίο ανέβασε δηµόσιος εκπαιδευτικός, για να δείξει ότι ο µαθητής προάγεται στο λύκειο πολύ πιο εύκολα από το
γυµνάσιο.
Σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Ένας µαθητής της Α’ λυκείου
όπου στο µάθηµα Πολιτική Παιδεία θα γράψει «13», στα Θρησκευτικά «17», στο µάθηµα επιλογής «16», στην ερευνητική ερ-
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γασία «16» και στα Αγγλικά «12», µπορεί σε όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα να γράψει «5» και «7» και να προαχθεί.
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό παράδειγµα του συναδέλφου από το διαδίκτυο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η µαθησιακή διαδικασία
επικεντρώνεται µόνο στα µαθήµατα ειδικότητας, χάνεται ο πραγµατικός στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή, η παροχή ολοκληρωµένης γνώσης και σφαιρικής µόρφωσης.
Σε σχέση µε τη διάταξη που αναφέρεται στην αναπλήρωση
των ωρών διδασκαλίας, σας θυµίζω ότι κάθε χρόνο το φθινόπωρο έχουµε το φαινόµενο των καταλήψεων στα σχολεία. Χάνονται ώρες, µέρες και συχνά µήνες διδασκαλίας. Με τη διάταξη,
που επαναφέρετε, δεν διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε όλοι οι µαθητές στο
λύκειο να προάγονται ακώλυτα; Θέλουµε να τελειώνουν το λύκειο και να µη γνωρίζουν τουλάχιστον τη γλώσσα και τα µαθηµατικά; Εάν ναι, τότε λειτουργούµε όχι υπέρ, αλλά σε βάρος των
παιδιών και µάλιστα των φτωχότερων. Στην ουσία καταργείται η
παροχή εγκύκλιας παιδείας απαραίτητης για τη διαµόρφωση
ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων και ενεργών πολιτών.
Αυτό έχει γενικότερες συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο λύκειο εις βάρος πάλι των παιδιών που
δεν πρόκειται να πάνε στο πανεπιστήµιο, τα οποία καταδικάζονται σε µια παιδεία χαµηλού επιπέδου, ήσσονος προσπάθειας
χωρίς ουσιαστικό µορφωτικό περιεχόµενο και χωρίς έλεγχο της
µάθησης. Πρόκειται για µια εντελώς αντιλαϊκή και µη προοδευτική αντιµετώπιση, που υποβαθµίζει τον µορφωτικό χαρακτήρα
του λυκείου και εκτρέφει φρούδες ελπίδες και προσδοκίες στους
νέους.
Η έλλειψη βασικής γνώσης, πάνω στην οποία µπορεί να θεµελιωθεί επιστηµονική ή επαγγελµατική κατάρτιση οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην ανεργία και την επαγγελµατική περιθωριοποίηση.
Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε τα συγκεκριµένα
άρθρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος καλείται στο Βήµα. Μετά θα
πάρει τον λόγο η Υπουργός κ. Βαλαβάνη, και ύστερα, αν θέλει,
ο Υπουργός κ. Κοντονής. Στη συνέχεια θα πάρουν τον λόγο οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κατά την κοινοβουλευτική τάξη
και νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε αναθεώρηση του στόχου
για τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας και να γίνει στις
14.00’ ή το αργότερο στις 14.30’. Δεν βλέπω και συγκρουσιακές
διαθέσεις µετά από τα µηνύµατα από τους δανειστές, χαλαρούς
σας βλέπω, οπότε συνεχίζουµε.
Κύριε Γιακουµάτο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
όλων των Ελλήνων και όλων των πτερύγων, σεβαστέ µου καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέµε στο
Ιόνιο ότι το γινάτι βγάζει µάτι. Άσε, δε, που στο Ληξούρι, στο
χωριό µου, λέµε, κύριε Υπουργέ, «πάρε άντρα από το Ληξούρι,
να έχεις άντρα και γαϊδούρι». Και γιατί το λέω αυτό; Το λέω αυτό,
κύριε Υπουργέ, γιατί έχετε πεισµώσει. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Λίγο το κακό αν βγει το µάτι το δικό µου ή το δικό σου, τα
µάτια της Ελλάδος να µη βγούν! Αυτό µε ανησυχεί.
Πολύ καλά κάνατε και πήγατε στη Γενεύη, στη Λοζάνη. Εµείς
πήγαµε στην Κοζάνη, εσείς στη Λοζάνη. Πολύ καλά! Συζητήσατε
µε τη FIFA και την UEFA και συµφωνήσατε, λέτε, και έρχεστε εδώ
και βάζετε µια προσθήκη για τις εσωτερικές υποθέσεις, που µπορείτε να βάζετε το δάκτυλό σας.
Αυτά δεν είναι δηµιούργηµα της φαντασίας της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Κατέθεσε ο εισηγητής µας κ. Κουκοδήµος το χαρτί στα αγγλικά και στα ελληνικά της FIFA, κύριε
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Υπουργέ, που λέει επί λέξει –αυτό το λέει η FIFA, το λένε τα όργανα του παγκοσµίου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου- «να µη θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή σύµφωνα, µε την οποία όλα τα
µέλη, οµοσπονδίες της FIFA και της UEFA, πρέπει να ρυθµίζουν
τις υποθέσεις τους ανεξάρτητα και χωρίς την επιρροή οποιουδήποτε τρίτου µέρους», όπως του λόγου σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Αυτό λέει ο νόµος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν λέει αυτό ο νόµος. Ο νόµος
λέει ότι έχετε δικαίωµα να ασχοληθείτε µε εσωτερικές υποθέσεις
της ΕΠΟ. Καταργείτε το αυτοδιοίκητο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μα, τι λέτε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Και επειδή το λέτε αυτό, κύριε
Υπουργέ, στα λόγια, κάντε δήλωση και βάλτε το.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Είπα χθες.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Και επειδή το λέτε αυτό, είπατε
και κάτι άλλο πολύ πιο επικίνδυνο. Ωραία, ρε παιδιά, ψηφίζουµε
το νόµο όλο το Κοινοβούλιο, όλοι οι Βουλευτές και µετά αν η
UEFA διαφωνήσει, θα φέρω τροπολογία και θα το αλλάξω. Είναι
σοβαρά πράγµατα αυτά;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Έχω πει εγώ τέτοιο πράγµα; Δεν είπα τέτοιο πράγµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το είπατε, σας άκουσα προηγουµένως. Είπατε ότι αν τυχόν διαφωνεί, πάνε να µας πετάξουν
έξω, θα το αλλάξω. Αυτό είπατε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δεν έχω πει ποτέ τέτοιο πράγµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ε, αυτό είπατε. Τι είπατε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δεν είπα τέτοιο πράγµα. Μήπως έχετε κολλήσει στο 2006;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι, έχω κολλήσει στο ψεύτικο
εθνοσωτήριο έτος του 2015 που κυβερνάτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Πάντως, αν θέλετε, µπορώ να σας διαβάσω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Προσπαθείτε να καταργήσετε
το αυτοδιοίκητο, έχοντας σαν δούρειο ίππο το Υπουργείο σας
και βάζοντας από την πίσω πόρτα το χεράκι σας στα γενόµενα
του αθλητισµού στην Ελλάδα.
Είχαµε το νοµοσχέδιο του κ. Ανδριανού, το οποίο ήταν σε πολύ
καλή κατεύθυνση. Ποιος έχει αντίρρηση να το βελτιώσουµε
ακόµη περισσότερο µε εσάς και να βοηθήσει η Νέα Δηµοκρατία;
Διότι είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Χθες έγινα µάρτυς και ζήλεψα τον αγώνα, κύριε Υπουργέ, της Μπάρτσα µε τη Μπάγιερν.
Ήταν εκατόν δώδεκα χιλιάδες φίλαθλοι και ούτε τσιγάρο δεν
άναψαν! Εδώ, σ’ αυτό, κύριε Υπουργέ, είµαστε δίπλα σας. Μην
κουνάτε το κεφάλι σας. είµαστε δίπλα ούτε πίσω ούτε µπροστά.
Είµαστε δίπλα, να βοηθήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Βλέπετε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τοµές όχι στο αυτοδιοίκητο.
Πονάει το χέρι, δεν το κόβεις, κύριε Πετράκο. Πονάει το κεφάλι,
δεν το κόβεις.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Να σας διαβάσω τη διάταξη;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να τη διαβάσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Επειδή λέτε για επιρροή από τρίτους, η
διάταξη λέει το εξής: «Λαµβανοµένου υπ’ όψιν πως η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις ανεξάρτητα και χωρίς
επιρροή από τρίτους». Είναι αντιγραφή.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εσείς δεν έχετε βάλει εκεί για
τις υποθέσεις…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Το µόνο στο οποίο διαφωνούµε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Παρέµβαση! Εσείς έχετε βάλει
προσθήκη. Αυτό είναι κείµενο αλλά έχετε βάλει προσθήκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
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και Θρησκευµάτων): Προσέξτε, η διάταξη λέει «εσωτερικές της
υποθέσεις» και υπάρχει µια διαφωνία µε τη διεθνή οµοσπονδία,
η οποία θέλει να γραφτεί «τις δικές της υποθέσεις». Είπα χθες
στη Βουλή, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ότι είναι το ίδιο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν το αλλάζετε, λοιπόν, αφού είναι το ίδιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Βάλτε «για τις υποθέσεις
της», κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε «τις δικές της υποθέσεις».
Αυτό δεν λέει στα αγγλικά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Όχι «εσωτερικές».
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Βάλτε το αυτό και τελείωσε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Θέλετε αυτό; Δηλαδή, µου κάνετε αυτήν
την πρόταση;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι, αυτό λέµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Εντάξει, θα τοποθετηθώ.
Πάντως, κύριε Γιακουµάτο, σας λέω ότι όσον αφορά το «χωρίς
επιρροή από τρίτους και ανεξάρτητα από τρίτους», αυτό είναι
αντιγραφή.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Όχι
κουτοπονηράδες και ειρωνείες. Αυτή είναι αντιγραφή και βάζετε
εκεί ότι θα χειρίζονται εσωτερικές της υποθέσεις. Βγάλτε το
αυτό και τότε θα ψηφίσουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας λέω και πάλι ότι εγώ έκανα δήλωση…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Σας το λέω από χθες το πρωί,
βγάλτε το.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Και είπα, κύριε Γιακουµάτο, για να δείτε ότι
εδώ δεν κρυβόµαστε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Είσαι καλοπροαίρετος;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Απολύτως.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Βγάλτε το.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μου κάνετε πρόταση. Εντάξει, θα µελετηθεί η πρόταση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έλεος! Σας το
λέµε από χθες, βγάλτε το αυτό να το ψηφίσουµε. Τι άλλο να σας
πούµε; Και γι’ αυτό µας αναγκάσατε να κάνουµε και ονοµαστική
ψηφοφορία γιατί δεν το βγάζετε. Από χθες σας το λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μπορεί να το δεχθεί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Άµα το δεχθεί, δεν υπάρχει πρόβληµα για ονοµαστική ψηφοφορία. Αλλά να το δεχθεί, όχι λόγια.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, σας λέω ότι και µόνο
στην υποψία ότι µπορεί να µας πετάξουν έξω από το παγκόσµιο
ποδόσφαιρο, αντιλαµβάνεσθε τι µπορεί να γίνει; Μόνο η Ζιµπάµπουε είναι έξω από το παγκόσµιο ποδόσφαιρο. Μόνο η Ζιµπάµπουε! Θα πάει και η Ελλάδα εκεί; Είχαµε Αργεντινή, ξέραµε,
Βραζιλία, ξέραµε, τώρα πρέπει να πάµε και Ζιµπάµπουε;
Γι’ αυτό, λοιπόν, πέρα από τα άλλα, έχουµε και οικονοµικές
καταστροφές, κύριε Υπουργέ. Έχετε δώσει τον ΟΠΑΠ, έχετε τεράστια φορολογικά έσοδα, αυτά πρέπει να τα αναλογιστείτε και
να µην το παίζετε στα ζάρια. Αυτό που σας είπαµε ξεκαθαρίστε
το και εµείς θα το ψηφίσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, για όλα τ’ άλλα, ότι το ποδόσφαιρο,
πράγµατι, θέλει εξυγίανση, ότι η διαιτησία, πράγµατι, θέλει εξυγίανση –είχα την τύχη να έχω αδερφό διαιτητή πάρα πολλά χρόνια- όπου χρειάζεται να παρέµβετε, να παρέµβετε έχοντας τη
συµπαράσταση της Νέας Δηµοκρατίας. Θα είναι δίπλα σας σε
τέτοια θέµατα, αλλά όχι σε θέµατα που θέτουν σε κίνδυνο την
πατρίδα. «Grexit» στο ποδόσφαιρο δεν σηκώνει η Ελλάδα!
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Γιακουµάτο, για την εποικοδοµητική σας παρέµβαση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
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και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε να απαντήσετε;
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, καθ’ όλη τη διάρκεια και
χθες αλλά και σήµερα, όπως βλέπω, πάρα πολλοί συνάδελφοι οι
οποίοι µας καλούν να πάρουµε µέτρα ούτως ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αποβολή ελληνικών οµάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, συγχρόνως µας προτρέπουν να πάρουµε
µέτρα για ζητήµατα τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του αυτοδιοίκητου των αθλητικών οµοσπονδιών.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μας λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι πάρτε
νοµοθετικά µέτρα για το εκλογικό σύστηµα το οποίο είναι απαράδεκτο, στην ΕΠΟ γίνονται αυτές οι ατασθαλίες, γίνεται το ένα
και το άλλο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πού το ακούσατε αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ένα λεπτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΕΓΟΣ: Καταγγελίες ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε τον
αγορητή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μας προτρέπουν να πάρουµε µέτρα για τη
διαιτησία, που και αυτή είναι ενταγµένη στον πυρήνα του αυτοδιοίκητου. Δεν µπορώ να καταλάβω αυτήν τη λογική. Από τη µία,
προτρέπεται η Κυβέρνηση να νοµοθετήσει κατά παράβαση του
αυτοδιοίκητου -που αναγνωρίζει η Κυβέρνηση και έχει δηλώσει
ότι δεν πρόκειται ποτέ να το θίξει- και από την άλλη, µας λένε οι
ίδιοι οι συνάδελφοι ότι υπάρχει κίνδυνος εξόδου των οµάδων.
Τελικά, θα ήθελα να το πω σε όλους ότι καλό είναι να λέµε διάφορα τα οποία φθάνουν στα όρια του λαϊκισµού αλλά να δούµε
ποιες είναι οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Κυβέρνηση και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες συνδιαλλαγής και συνεννόησης. Εποµένως, µη µας προτρέπουν εκ του ασφαλούς να
λάβουµε νοµοθετικά µέτρα για πράγµατα που δεν είναι δυνατόν
να λάβουµε και γι’ αυτά που µπορούµε σήµερα να νοµοθετήσουµε, να µας λένε ότι τίθενται υπό την έγκριση των διεθνών
οµοσπονδιών. Βρισκόµαστε, δηλαδή, σε µία πλήρη και απόλυτη
αντίφαση και καλό θα είναι να το καταλάβουν, διότι από τη
στιγµή που αναγνωρίζουν τις παθογένειες του αθλητισµού και
του ελληνικού ποδοσφαίρου, βήµα-βήµα να τις βελτιώσουµε. Όχι
να λέµε δεν κάνουµε αυτό που έχουµε µπροστά µας αλλά να κάνουµε κάτι άλλο που είναι σε ένα µακρινό ορίζοντα και που είναι
δύσκολο µε αυτό το νοµικό πλαίσιο να πραγµατοποιηθεί. Κατά
τη γνώµη µου, δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, λέω προς όλους καλόπιστα ότι τα
ζητήµατα του ελληνικού αθλητισµού, χρειάζονται τη συστράτευση όλων και µια προσπάθεια βήµα-βήµα κατά κυριολεξία.
Αυτό κάνουµε µε το νοµοσχέδιο και αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε και µε τον αθλητικό νόµο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επειδή περατώσατε
και νωρίτερα, έχετε ένα δίλεπτο δικαιωµατικά.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να
παραπλανήσω το Σώµα, όπως το παραπλανεί ο κύριος Υπουργός. Το κάνω αυτό γιατί; Εµείς, κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητούµε τα άρθρα και συµφωνούµε µαζί σας. Εµείς σας λέµε κάτι
πολύ απλό. Εκεί που έχετε βάλει προσθήκη τη φράση «εσωτερικές υποθέσεις της ΕΠΟ» να σβήσετε τη λέξη «τις εσωτερικές»
και να βάλετε «τις υποθέσεις της ΕΠΟ».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας είπα ότι αυτό το σκεφτόµαστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όµως, θα ψηφίσουµε σε λίγο,
κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Θα το ψηφίσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τι να ψηφίσω;
Κύριε Πρόεδρε, µόνο αυτό, αν το λύσουµε, τελείωσε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μας λέτε κάτι και θα το σκεφτούµε. Θα φέρουµε νοµοτεχνική βελτίωση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Θα µας το πείτε δηλαδή την
ώρα της ψηφοφορίας;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μας λέτε κάτι, θα φέρουµε νοµοτεχνική
βελτίωση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Σε µισή ώρα δηλαδή; Σε µια ώρα ψηφίζεται. Τι να ψηφίσω εγώ τώρα; Όταν θα φέρετε το χαρτί,
θα αποφασίσω. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, ας φέρει το χαρτί, να
δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, αν
επ’ αυτού έχετε κάποια βελτίωση, το συντοµότερο να τη φέρετε,
για να γνωρίζουν οι αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Θα ακυρώναµε την ονοµαστική,
κύριε Πρόεδρε, για να µην έρθουν οι Βουλευτές. Γιατί να ταλαιπωρούνται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πετράκο, θέλετε τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα προηγηθεί η
κυρία Υπουργός και µετά ακολουθείτε εσείς.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΟΛΓΑ- ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, προκειµένου
να συµπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο νόµου, έχει κατατεθεί η τροπολογία µε ένα άρθρο και δύο εδάφια µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών
Ελλάδος και άλλες διατάξεις». Είναι απολύτως συναφές.
Όπως είναι γνωστό, στις 24 Απριλίου 2015 υπογράφηκε µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΟΠΑΠ σύµβαση παραχώρησης του διαδικτυακού στοιχήµατος, η οποία θα υποβληθεί στη Βουλή προς
συζήτηση και έγκριση –ελπίζω- προς το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Πριν από τότε και εν όψει του ότι η εταιρεία «ΟΔΙΕ Α.Ε.»,
δηλαδή Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος, τίθεται
σε εκκαθάριση στις 15 Ιουλίου αυτής της χρονιάς, πρέπει να λυθούν δύο ζητήµατα στα οποία αναφέρονται τα δύο αντίστοιχα
εδάφια.
Το πρώτο, είναι η εξασφάλιση από την άποψη της δουλειάς
των εργαζόµενων σήµερα στον «ΟΔΙΕ Α.Ε.» Το δεύτερο, αναφέρεται στην ανάγκη εξασφάλισης φυσικών όρων για τη συνέχιση
και µη διακινδύνευση της διεξαγωγής ελληνικών ιπποδροµιών
όπως είναι σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης η υποχρέωση
για τα επόµενα είκοσι χρόνια του παραχωρησιούχου.
Τι προβλέπεται στην τροπολογία για τους εργαζόµενους. Οι
µόνιµοι υπάλληλοι του ΟΔΙΕ, δηλαδή όσοι έχουν συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και όσοι από τους υπάλληλους
µιας µέρας έχουν δικαιωθεί από τον ΑΣΕΠ ή τελεσίδικα από τα
δικαστήρια ή –αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία- βρίσκονται σε
σχετικές δικαστικές διαδικασίες, διοχετεύονται σε νοµικά πρόσωπα του εποπτεύοντος Υφυπουργείου Αθλητισµού και όποιος
εντάσσεται σε φορείς του Υφυπουργείου Αθλητισµού θα εντάσσεται, όπως προβλέπει η σχετική τροπολογία, µε τις εργασιακές
σχέσεις µε τις οποίες καθορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις.
Όπως θα σας πω στη συνέχεια, η διάταξη αυτή καλύπτει την συντριπτική -την συντριπτικότατη- πλειοψηφία όσων έχουν σήµερα
οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε τον «ΟΔΙΕ Α.Ε.»
Επιτρέψτε µου µια πολύ σύντοµη παρένθεση, πριν µιλήσουµε
για αριθµούς. Δεν υπάρχει πιο αισχρή εργασιακή σχέση από
αυτήν των εργαζοµένων µιας µέρας, που προσλαµβάνονται το
πρωί και απολύονται το βράδυ της ίδιας µέρας και ξανά το ίδιο
ή σε καθηµερινή βάση, όπως γινόταν παλιά όταν πήγαιναν καλά
οι ελληνικές ιπποδροµίες, ή για εργασία δύο, τριών ηµερών το
πολύ τη βδοµάδα όπως γίνεται σήµερα.
Ας σκεφτούµε ότι υπάρχουν εργαζόµενοι που δουλεύουν µε
αυτήν τη σχέση είκοσι µε είκοσι πέντε χρόνια και ότι αυτοί οι εργαζόµενοι, αν υποτεθεί ότι χάσουν τη δουλειά τους, δεν έχουν
δικαίωµα για τίποτα ούτε καν για αυτό που είναι το πιο στοιχει-
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ώδες δικαίωµα κάθε εργαζόµενου που βρίσκεται απολυµένος,
δηλαδή το δικαίωµα αποζηµίωσης µετά ακόµα και από δεκαετίες
εργασίας.
Είναι σαν να µη δούλεψαν κάποιοι από αυτούς ποτέ στο µεγαλύτερο µέρος του εργασιακού τους βίου.
Ας δούµε, όµως, τους αριθµούς πίσω από τους οποίους βρίσκονται οι ζωντανοί άνθρωποι. Από όσο έχουµε καταφέρει να
διαπιστώσουµε –γιατί πρέπει να σας πούµε ότι αυτή η ιστορία µε
τους εργαζόµενους της µιας µέρας είναι µια ιστορία που είναι
πολύ δύσκολο να διερευνηθεί, σε σχέση δηλαδή µε τα πραγµατικά πρόσωπα στο 100%, από την άποψη των καταλόγων µισθοδοσίας- το σύνολο των εργαζόµενων στον «ΟΔΙΕ Α.Ε.» είναι
τετρακόσιοι σαράντα εννιά, εξήντα δύο µόνιµοι και τριακόσιοι
ογδόντα επτά εργαζόµενοι µιας µέρας όλων των ειδικοτήτων,
από εργάτες στίβου µέχρι ταµίες.
Πρώτον, µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου, αµέσως µετά την
ψήφιση της παρούσας τροπολογίας, φεύγουν από αυτούς οι
εξήντα δύο µόνιµοι υπάλληλοι προς τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ο οποίος θα τους διαθέσει σε νοµικά πρόσωπα τα οποία
εποπτεύει το Υπουργείο Αθλητισµού.
Θα µετακινηθούν, επίσης, κατευθείαν οι πενήντα πέντε υπάλληλοι που έχουν δικαιωθεί από το ΑΣΕΠ, χωρίς να έχει γίνει τίποτα όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και οι πέντε ακόµα που
έχουν δικαιωθεί τελεσίδικα, δηλαδή έχουν δικαιωθεί από το εφετείο, σύνολο άλλοι εξήντα άνθρωποι αµέσως µετά την ψήφιση
του νοµοσχεδίου και µόλις ο ΟΔΙΕ παράσχει –πράγµα που δεν
έχει γίνει µέχρι σήµερα- τα σχετικά δικαιολογητικά –παρ’ όλο που
έχουν δικαιωθεί πριν από σηµαντικό χρονικό διάστηµα- και εκδοθούν οι αναγκαίες αποφάσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µε επιδίωξη αυτό να έχει ολοκληρωθεί όσο γίνεται
νωρίτερα από τις 15 Ιουλίου του 2015, όπου ο ΟΔΙΕ τίθεται σε
εκκαθάριση.
Δεύτερον, σε σχέση µε τους υπόλοιπους τριακόσιους είκοσι
επτά, υπολογίζουµε ότι διακόσιοι περίπου από αυτούς έχουν
προσφύγει σε διάφορα δικαστήρια. Στο νόµο, όπως ανέφερα
ήδη, υπάρχει η πρόβλεψη ότι µόλις υπάρχει για καθέναν από αυτούς τελεσίδικη δικαίωση, θα παίρνουν τον ίδιο δρόµο που έχουν
πάρει και οι προηγούµενοι µέσω του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού.
Χαρακτηριστικό είναι ότι από αυτούς περίπου εξήντα εργαζόµενοι θα κριθούν τελεσίδικα στο εφετείο αυτόν τον Δεκέµβρη.
Οι περισσότερες άλλες υποθέσεις, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που µε µεγάλο κόπο –πρέπει να πω- έχουµε καταφέρει να
συγκεντρώσουµε, φαίνεται ότι θα εκδικαστούν µέσα στο 2016.
Και λέω –ελπίζω να µη θεωρηθεί από κανέναν ότι υπερβαίνω τα
όρια της εκτελεστικής εξουσίας την οποία εκπροσωπώ- ότι δεν
υπάρχει κανένας λόγος να µη δικαιωθούν και αυτοί, όπως έχουν
δικαιωθεί όλοι οι προηγούµενοι.
Τρίτον, πριν την υπογραφή στις 24 Απριλίου 2015 µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΟΠΑΠ της σύµβασης παραχώρησης του διαδικτυακού
συστήµατος, ο Διευθύνων Σύµβουλος του ΟΠΑΠ, αποδέχτηκε
µετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονοµικών να προσλάβει
εκατόν δέκα εργαζόµενους από τη µια µεριά µε προτεραιότητα
τις τεχνικές ειδικότητες του στίβου, δηλαδή τους εργάτες στίβου, τους οποίους χρειάζεται και από την άλλη µεριά, µε προτεραιότητα εργαζόµενους που δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, όπως τους ζητήσαµε εµείς.
Από την πλευρά µας επιµείναµε για εκατόν πενήντα τουλάχιστον τέτοιες προσλήψεις από τους µέχρι σήµερα εργαζόµενους
µιας µέρας, πράγµα που πρακτικά λύνει το θέµα για το σύνολο
των εργαζόµενων.
Η συζήτηση κατέληξε στο ότι η Διοίκηση του ΟΠΑΠ, δέχτηκε
να προσπαθήσει για προσλήψεις περισσοτέρων των εκατόν δέκα
εργαζοµένων.
Στο δεύτερο εδάφιο, λύνεται το πρόβληµα του να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επαρκής αριθµός αλόγων, ώστε ο παραχωρησιούχος να µην αποδεσµευθεί –και είναι όρος που ρητά
υπάρχει στη σύµβαση που, όπως ξέρετε, υπογράφηκε τον Σεπτέµβριο του 2013- από την υποχρέωση να διεξάγει τις ελληνικές
ιπποδροµίες, που είναι και το σηµαντικό ζήτηµα, από τη στιγµή
που ο όρος αυτός τον απαλλάσσει πλήρως από την υποχρέωση
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του να διεξάγει τις ελληνικές ιπποδροµίες -οι οποίες είναι ζηµιογόνες, γι’ αυτό είναι και το «µήλον της Έριδος»- όταν πέφτουν
τα άλογα κάτω από τριακόσια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να πούµε ότι αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε στο χείλος πραγµατικά, καθώς ενώ πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν επτακόσια
άλογα, σήµερα υπάρχουν µόλις τριακόσια τριάντα κουρασµένα,
θα έλεγα, άλογα -γιατί αυτά τρέχουν σε όλες τις ιπποδροµίες,
δεν υπάρχει ούτε χρόνος ξεκούρασης-, δηλαδή βρίσκονται κοντά
στον κρίσιµο αριθµό.
Θεωρούµε ότι αυτό που απετέλεσε εδώ και πολύ καιρό αίτηµα
αυτών οι οποίοι είναι σε θέση να αγοράσουν δρόµωνες και να τα
προσθέσουν στα άλογα που τρέχουν στον ιππόδροµο, θα αυξήσει τον αριθµό των αλόγων σε επαρκή περιθώρια, ώστε να µην
υπάρχει διακινδύνευση για τη µόνιµη σε αυτήν την περίπτωση
διεξαγωγή των ίδιων των ζωντανών ελληνικών ιπποδροµιών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
ερώτηση στην Υπουργό.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Βεβαίως. Θα επιτρέψουµε µια ερώτηση του κ. Γκιόκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
προς την κυρία Υπουργό και θα δώσω τον λόγο και στην κ. Λυµπεράκη.
Ορίστε, κύριε Γκιόκα, παρακαλώ ερωτήσατε την κυρία
Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, τα στοιχεία που αναφέρατε όσον αφορά τους εργαζοµένους του οργανισµού είναι
ακριβή.
Υπάρχει, όµως, το µείζον ερώτηµα που κατά τη γνώµη µας λύνεται νοµοθετικά, εάν κάνετε δεκτή τη δική µας τροπολογία ή τη
διατύπωση –δεν είναι ανάγκη να κάνετε δεκτή την τροπολογίαπου έχουµε, τι γίνεται µε εκείνους τους εργαζοµένους οι οποίοι
δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο, εν
πάση περιπτώσει –δεν µπορούµε να τους κατηγορήσουµε γι’
αυτό- δεν αναµένονται θετικές ή αρνητικές αποφάσεις γι’ αυτούς
και άρα αυτοί οι εργαζόµενοι είναι στον αέρα.
Κατά συνέπεια, δηµιουργείται ένα καθεστώς διαχωρισµού εργαζοµένων που κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά, µε τις ίδιες
ακριβώς εργασιακές σχέσεις και να εξαρτάται η εργασιακή τους
προοπτική, από το εάν είχαν προσφύγει ή όχι στα δικαστήρια.
Το θέµα λύνεται. Λύνεται, εάν γίνει δεκτή η δική µας διατύπωση ότι όλο το προσωπικό που εργαζόταν µε συµβάσεις εργασίας µίας ηµέρας µετατάσσεται µε βάση τη ρύθµιση και την
πρόβλεψη που υπάρχει στην τροπολογία. Είναι κρίσιµο όµως
αυτό και πρέπει να το απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όλο το προσωπικό
που απασχολείτο κατά τη διάρκεια ή…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είναι λογικό όπως
το έθεσε ο κ. Γκιόκας και στηρίζεται από τη νοµολογία η άποψη
αυτή του κ. Γκιόκα, κυρία Υπουργέ. Αν θέλετε, να το δείτε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα απαντήσετε στο
τέλος µήπως είναι συναφές και το ζήτηµα που θα θέσει η κ. Λυµπεράκη.
Ορίστε, κυρία Λυµπεράκη, από το Ποτάµι.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Όντως είναι συναφές, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε και εµείς µία απορία σε ό,τι αφορά τη διοχέτευση των
εργαζοµένων µε αυτήν τη σειρά που είπατε, πρώτα οι εξήντα δύο
και µετά άλλοι εξήντα κ.λπ. σε νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα
από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Είπατε, κυρία Υπουργέ, ότι θα είναι µε το ίδιο καθεστώς εργα-
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σιακών σχέσεων. Το ερώτηµα είναι το εξής…
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα διοχετευτούν µε τις
εργασιακές σχέσεις που υπαγορεύονται από τις αποφάσεις των
δικαστηρίων. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις γι’ αυτούς που
ορίζουν και το είδος των εργασιακών σχέσεων, που δεν είναι βέβαια µιας ηµέρας.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ωραία. Εγώ δεν ρωτάω γι’ αυτούς.
Ρωτώ για τους αορίστου χρόνου που είναι οι µόνιµοι και οι οποίοι
θα περάσουν ακριβώς µε το µισθολογικό καθεστώς που είχαν.
Όλοι καταλαβαίνουµε ότι σε ειδικές θέσεις υπάρχουν µερικές
φορές είτε χαρακτηριστικά υψηλότερες είτε χαρακτηριστικά χαµηλότερες αµοιβές.
Το να πάρεις, λοιπόν, κάποιον που δουλεύει σε έναν ειδικό οργανισµό, όπως είναι η Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών και
να τον βάλεις να γυµνάζει παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην ιππασία, είναι διαφορετικού τύπου δραστηριότητα.
Πώς θα το κάνετε αυτό; Θα πάρουν τα µπόνους µαζί τους; Θα
χάσουν τα πάντα; Δεν το καταλάβαµε. Και θα ήταν πολύ χρήσιµο
να κοστολογηθεί κιόλας αυτή η υπόθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Υπάρχει κάποιος
άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει επ’ αυτού του θέµατος,
για λόγους ίσης µεταχείρισης;
Κυρία Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε επί των ερωτηµάτων;
Επειδή δεν προκύπτει από την τροπολογία µε ποιο καθεστώς µεταφέρονται εκεί, αυτό χρήζει περαιτέρω εξήγησης. Ενδεχοµένως
καλώς η κ. Λυµπεράκη και ο κ. Γκιόκας επιµένουν να αποσαφηνιστεί το καθεστώς µε το οποίο πηγαίνουν.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τοn λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ θα συµφωνήσω ότι καθαρή λύση είναι αυτή που
προτείνει το ΚΚΕ µε την τροπολογία του. Αυτή είναι η καθαρή
λύση, γιατί λύνει την ύπαρξη εργαζόµενων µιας µέρας. Δυστυχώς, δεν µπορούµε να το κάνουµε τώρα. Και τονίζω το «τώρα».
Επειδή, λοιπόν, δεν µπορούµε να το κάνουµε τώρα, γι’ αυτό
προσπαθήσαµε να δώσουµε την κοντινότερη δυνατή λύση, από
τη στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία έχει όντως καταφύγει
στα δικαστήρια, τα οποία έχουν δικαιώσει -αποκαθιστώντας τους
εργασιακά- όλες τις περιπτώσεις που έχουν καταφύγει εκεί.
Για τους εκατόν είκοσι επτά περίπου εργαζόµενους οι οποίοι
δεν έχουν καταφύγει στα δικαστήρια και δεν καλύπτονται, έχετε
και πάλι δίκιο, κύριε Γκιόκα, ότι αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό
καθεστώς. Αυτό είναι υποχρεωτικό από τη στιγµή που δεν λύνεται ριζικά το ζήτηµα, δηλαδή µε την υιοθέτηση του ότι περνούν
µε το α’ εργασιακό καθεστώς ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο.
Κάναµε ό,τι µπορούσαµε, ώστε να µη µείνει κανένας από αυτούς. Αυτήν την έννοια είχε η άτυπη συµφωνία για 110 συν έως
150 µε το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΠΑΠ. Θα θέλαµε να µπορούµε να λύσουµε το ζήτηµα µε καλύτερο τρόπο. Τώρα, όµως,
δεν µπορούµε να δώσουµε άλλη λύση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Το κόστος δεν θα είναι µεγάλο, κυρία
Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Πιστεύω ότι δεν θα µείνει κανένας άνεργος. Αυτό είναι
πάρα πολύ βασικό. Και εµείς ξεκινήσαµε από εκεί. Και θα βελτιωθεί η θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας από τους περίπου
τετρακόσιους ογδόντα εργαζόµενους και µισθολογικά και από
την άποψη των σχέσεων εργασίας. Δεν θα ισχύσει αυτό για
όλους. Θα υπάρξει, όµως, βελτίωση.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, αυτό που ανέφερε η κ. Λυµπεράκη. Μέσα σε αυτούς που πιθανόν να µη βελτιωθεί, ίσως και να
χειροτερέψει από κάποιες παραµέτρους η θέση τους, είναι αυτή
των µόνιµων εργαζόµενων, µε την έννοια ότι αυτοί εντάσσονται
µε βάση το µισθολόγιο, τα επιδόµατα και τις συνθήκες εργασίας
που υπάρχουν σε καθέναν από τους εποπτευόµενους φορείς του
Υπουργείου…
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Στη νέα θέση.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Στη νέα θέση. Του Υφυπουργείου.
Δεν είναι σωστό να πούµε πως αυτό σηµαίνει ότι κάποιος που
έχει υψηλή ειδίκευση, χάνει σε σχέση µε κάποιον που δεν έχει
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αντίστοιχη ειδίκευση -αν εννοούσατε κάτι τέτοιο- γιατί ο χωρισµός σε µόνιµους και µιας µέρας, δεν είχε να κάνει µε το επίπεδο
ειδίκευσης. Ήταν µία εντελώς παράλογη εργασιακή συµπεριφορά, όπου κάποιοι λίγοι εργαζόµενοι είχαν κανονικό καθεστώς,
πάρα πολύ καλό µισθολόγιο κ.λπ.. και όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν
κανένα δικαίωµα –δεν ήταν απλώς, δηλαδή, µε το βασικό µισθόακόµη κι αν απολύονταν µετά από είκοσι-είκοσι πέντε χρόνια εργασίας, πράγµα που είναι τραγικό.
Θα σας πω πολύ καθαρά -γιατί θέλω να είµαι ειλικρινής- ότι
µου ήρθαν αιτήµατα των µόνιµων εργαζοµένων, ώστε να µη χαθούν αποζηµιώσεις οι οποίες θα είναι τώρα υψηλότερες. Τώρα
δεν τους εµποδίζει τίποτα να βγουν στην σύνταξη, γιατί βεβαίως
πολλοί έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο
αν κάποιος θέλει, πριν φύγει από τον ΟΔΥΕ, να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης.
Για να είµαι, όµως, απολύτως ειλικρινής, ασχολήθηκα κυρίως
µε τους εργαζόµενους µιας µέρας και όχι µε αυτούς τους
εξήντα, που είχαν όλα τα δικαιώµατα, όχι γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν ρετιρέ ή οτιδήποτε άλλο αλλά γιατί υπήρχαν τριακόσιοι...
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Πολύ καλά κάνατε, αλλιώς θα
ήταν…
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών): Το καταλάβατε. Υπήρχαν εργαζόµενοι, οι οποίοι θα
βρίσκονταν στο δρόµο χωρίς κανένα δικαίωµα, αν δεν βρισκόταν
ο τρόπος να δοθεί µία λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η κ. Λυµπεράκη πιθανότατα να υπονόησε ότι εάν στον οργανισµό προέλευσης
είχαν µεγαλύτερες αποδοχές, τι θα συµβεί εάν τις µεταφέρουν
στον οργανισµό υποδοχής. Κάτι τέτοιο υπονόησε. Και είπε ότι
δεν λύνεται το ζήτηµα µε την τροπολογία. Εγώ αρκούµαι σε
αυτό.
Προχωρούµε στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Ο κ. Πετράκος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποφασιστική στάση της Κυβέρνησης, φέρνει αποτελέσµατα παντού. Αυτό επιβεβαιώνει για µια
ακόµη φορά τη γνωστή φράση ότι «χαµένος είναι ο αγώνας που
δεν δόθηκε». Μόνο όποιος αγωνίζεται έχει πιθανότητες να κερδίσει. Η χθεσινή κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ αυτό επιβεβαιώνει.
Δεν τρέφουµε, φυσικά, ούτε ψευδαισθήσεις ούτε αυταπάτες.
Ο δρόµος είναι ακόµα δύσκολος, ανηφορικός, µε πολλά µπροςπίσω. Είµαστε, όµως, αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει επωφελής συµφωνία για τον ελληνικό λαό, διότι πέραν των άλλων, για πρώτη
φορά τονίζεται σε ένα κοινό ανακοινωθέν ότι το συλλογικό σύστηµα διαπραγµατεύσεων πρέπει να είναι στα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι βασικός στόχος του συνταξιοδοτικού
συστήµατος είναι η αποφυγή της φτώχειας της τρίτης ηλικίας, η
οποία υπάρχει σήµερα στο 50% των συνταξιούχων.
Είχαµε, όπως είπα και χθες και άλλα θετικά νέα που δείχνουν,
πραγµατικά, το κλίµα και την επιτυχή κάλυψη του ποσού των εντόκων γραµµατίων µε το ίδιο επιτόκιο, µε το προηγούµενο, και
την αύξηση του µηχανισµού του ELA κατά 2 δισεκατοµµύρια,
ποσό µεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά.
Είχαµε, όµως και άλλα θέµατα χθες, που αποτελούν σήµερα
την πρώτη είδηση: «Στο σκαµνί τα θαλασσοδάνεια της διαπλοκής», «Σαράντα επιχειρηµατίες και στελέχη τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου», το οποίο είχαν
οδηγήσει σε υπερχορηγήσεις ηµετέρων οι προηγούµενες κυβερνήσεις και µετά το ξεπούλησαν στη Eurobank. Επίσης: «Εδώλιο
για την κακουργηµατική πράξη της απιστίας, δείχνει η εισαγγελική πρόταση για την κ. Σακελλαρίου».
Με το καλό θα έλεγα, κύριε Υπουργέ -για να φθάσω και στο
νοµοσχέδιο- και για τους υπόλοιπους και για τον κ. Γεωργίου και
για τον κ. Στουρνάρα αλλά και για τους κυρίους της ΕΠΟ, όπου
κάποιοι εξ αυτών είναι κατηγορούµενοι για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης. Νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός περιµένει να περάσουν κάποιοι από αυτούς, τους εγχώριους κουκουλοφόρους
των διεθνών οµοσπονδιών, τις πόρτες των δικαστηρίων.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσω στο νοµοσχέδιο,
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υπάρχει και κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, που επιβεβαιώνει αυτό
που είπα εισαγωγικά, ότι όποιος αγώνας δίνεται, αυτός µπορεί
να έχει ελπίδες ότι θα κερδηθεί.
Θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης
σήµερα, ένα µεγάλο θέµα που είχε προκύψει πέρυσι µε το υπ’
αριθµόν ένα αγροτικό προϊόν, την ελληνική φέτα και τη συµφωνία
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά.
Σήµερα, οι ειδήσεις λένε ότι η ελληνική Κυβέρνηση αγωνίζεται
και είναι διατεθειµένη να τινάξει στον αέρα τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά για τη φέτα. Το θεωρείτε ήσσονος σηµασίας αυτό το ζήτηµα ή σηµαντικό ζήτηµα για την ελληνική
οικονοµία και τον πρωτογενή τοµέα; Εµείς το θεωρούµε πάρα
πολύ σηµαντικό και δείχνει ότι είµαστε αποφασισµένοι να προστατεύσουµε τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και των Ελλήνων αγροτών.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι οι διεθνείς oµοσπονδίες, παρά τις πιέσεις των εγχώριων υπόδικων
κουκουλοφόρων, αναγνώρισαν ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι
να εξυγιάνει αυτό το βρώµικο κύκλωµα το οποίο υπάρχει στο
χώρο του ποδοσφαίρου και, δυστυχώς, επεκτείνεται και σε άλλα
οµαδικά αθλήµατα, όπως το µπάσκετ, όπου τελευταία είχαµε κάποια γεγονότα.
Υπήρξαν ασφυκτικές πιέσεις από τους –επαναλαµβάνω- υπόδικους της ΕΠΟ, οι οποίοι δεν έβλεπαν στο παρελθόν τίποτα για
στηµένα παιχνίδια, δεν έβλεπαν τις διεθνείς οµοσπονδίες που
αναγνώρισαν ότι η Κυβέρνηση έχει δίκιο επί της ουσίας και το
ότι η Κυβέρνηση δεν έχει στόχο ούτε να παρέµβει στο καλώς εννοούµενο αυτοδιοίκητο –στο καλώς εννοούµενο αυτοδιοίκητο!Η Κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να χαλάσει µία παγκόσµια κατάσταση, η οποία αναγνωρίζει το δίκιο και το σωστό.
Η ελληνική Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να βάλει το µαχαίρι στο κόκκαλο γι’ αυτούς οι οποίοι έφταιξαν τόσα χρόνια µε
τις πράξεις τους, τις παραλείψεις τους και κάποιοι –και θα αποδειχθεί- για λόγους προσωπικού πλουτισµού. Δεν έγιναν όλα
αυτά αθώα ή επειδή οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν ή είχαν µία
διαφορετική άποψη από εµάς, που τέλος πάντων δικαιούνται να
την έχουν. Όχι, δεν είναι σε καµµία περίπτωση αυτή η αιτία.
«Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη», όπως έλεγε ο αείµνηστος Σπύρος
Καλογήρου στο γνωστό έργο. «Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, Άρη,
σ’ αυτό το κύκλωµα». θα έλεγα εγώ. Και δεν εννοώ την οµάδα
του Άρη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό έλειπε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτό το λέω για να µην παρεξηγηθεί κανένας Θεσσαλονικιός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα ο Άρης τα πληρώνει
στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε τον
αγορητή, κύριε Διαµαντόπουλε.
Συνεχίστε, κύριε Πετράκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τελευταία, λοιπόν, βλέπουµε ότι
υπάρχει –και είναι σηµαντικό το ότι υπάρχει- θετική προσέγγιση.
Όσο και να προσπαθούν, λοιπόν, δεν κατάφεραν αυτό που επιδίωκαν. Θα υπάρχουν τακτικοί δικαστές, γιατί πρέπει να υπάρχουν.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει το µαχαίρι να φθάσει µέχρι το
κόκκαλο, γιατί πρέπει να προωθηθεί και ο εκδηµοκρατισµός των
αθλητικών σωµατείων και να θωρακιστεί η δικαιοσύνη από τις
επεµβάσεις ισχυρών επιχειρηµατικών κύκλων. Γιατί σ’ αυτό το
κύκλωµα υπάρχουν πολύ ισχυροί επιχειρηµατικοί κύκλοι και πολλοί απ’ αυτούς έβγαλαν τα λεφτά τους όχι µε τόσο νόµιµο και
εντός του Αστικού Δικαίου τρόπο. Και αυτό το ξέρουµε όλοι.
Πρέπει να εξυγιανθούν οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και να
υπαχθούν, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
όπου και εργάζεται επιτροπή γι’ αυτό. Πρέπει, λοιπόν, να διερευνηθούν τα σκάνδαλα σε βάθος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είµαστε στο σωστό δρόµο. Με αυτήν την
έννοια νοµίζω ότι πρέπει να έχει µία ευρύτερη συναίνεση…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ως προς το σωστό δρόµο, είστε
σωστός. Ως προς το χρόνο, δεν είστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: …κύριε Γιακουµάτο, γιατί είστε άνθρωπος που είστε µε το υγιές ποδόσφαιρο και τον υγιή αθλητι-
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σµό. Κι εσείς εδώ…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πάντα. Με τη Ζιµπάµπουε δεν
είµαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: ...όπως και ο εισηγητής σας, που
έχει αφήσει ιστορία.
Άρα, κύριε Υπουργέ, αν η ιστορία είναι για µια λέξη, το θεωρώ
και εγώ ήσσονος σηµασίας. Ας είναι η ακριβής µετάφραση, «στις
υποθέσεις της», αν η λέξη «εσωτερικές» είναι αυτό µε το οποίο
νοµίζουν ότι µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα. Τέλος πάντων,
για λόγους συνεννόησης και µε τον συµπατριώτης σας των Ιονίων Νήσων, νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε σε µια νοµοτεχνική
βελτίωση για τον όρο «στις υποθέσεις» και να λήξει η ιστορία.
Πρέπει να λήξει η παραπάνω ιστορία, γιατί το µήνυµα το οποίο
πρέπει να περάσει -και δεν πρέπει να το χαλάσουµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι- είναι ότι η Ελληνική Δηµοκρατία, η ελληνική
πολιτεία, η ελληνική Βουλή σύσσωµη, είναι αποφασισµένη να
εξυγιάνει αυτόν το χώρο, να φτάσει -επαναλαµβάνω- το µαχαίρι
στο κόκκαλο, να πάµε στη δικαιοσύνη και να πληρώσουν όλοι
αυτοί οι κύριοι οι οποίοι ενέχονται για σωρεία σκανδάλων και παρανοµιών όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι γέµισαν -κάποιοι από
αυτούς- τις τσέπες τους. Αυτό πρέπει να περάσει και δεν πρέπει
να το χαλάσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Από το κόµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων µας γνωστοποιήθηκε
ότι αντί του κ. Νικολάου Νικολόπουλου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα είναι και θα αγορεύσει σήµερα ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μαυραγάνης.
Ο κ. Ιωάννης Βρούτσης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
πριν από λίγο την Υπουργό, την κ. Βαλαβάνη, να υπερασπίζεται
εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα και να τοποθετείται µε τη λέξη
«ειλικρίνεια».
Εγώ εκ προοιµίου θέλω να πω ότι συµφωνώ. Η κ. Βαλαβάνη
είναι ειλικρινής σε αυτά τα οποία πιστεύει το κόµµα της, σε αυτά
τα οποία προσπαθεί να κάνει το κόµµα της, δηλαδή µια αριστερή
Κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά κινείται µέσα σε ένα ιδεοληπτικό
περιβάλλον µε αναχρονιστικές αρχές και αξίες που δεν εφαρµόζονται πουθενά στην Ευρώπη, σε κανένα ανεπτυγµένο µέρος του
κόσµου.
Και το λέω αυτό γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µακάρι
την ίδια ευαισθησία που δείχνει η Κυβέρνησή σας για τους δηµοσίους υπαλλήλους, να την έδειχνε και για τους υπαλλήλους,
για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα -τον ξεχασµένο ιδιωτικό τοµέα- τον οποίο έχετε παραλείψει, για τον οποίο τρεισήµισι
µήνες δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως και τον οποίο αφήνετε
συνεχώς να παραπαίει και να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Έχω την αίσθηση -και έχει δηµιουργηθεί πλέον στέρεα η αίσθηση- ότι λέξεις όπως «επιχειρηµατικότητα», «ιδιωτικοποιήσεις», «παραγωγικότητα», «επενδύσεις» δεν αποτελούν άγνωστες λέξεις για εσάς, δεν αποτελούν εχθρικές λέξεις για εσάς.
Είναι λέξεις µε τις οποίες «σας σηκώνεται η τρίχα».
Σταµατήστε να είστε τιµητές και των ευαίσθητων οµάδων και
των αδυνάµων, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι ο ορισµός της υποκρισίας. Δεν σας το παραχωρούµε ούτε για τους ανέργους ούτε
για τους χαµηλοσυνταξιούχους ούτε για κανένα. Διότι είναι καλό
να κάνεις τον ευαίσθητο αλλά είναι καλό την ίδια στιγµή να παράγεις και πλούτο, για να µπορέσεις να καλύψεις τις ευαίσθητες,
αδύναµες και ευάλωτες κατηγορίες.
Δεν έχετε απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα, µόνο δείχνετε αυτήν
την ψευτοευαισθητοποίηση, χωρίς να έχετε από τη άλλη µεριά
το οικονοµικό αντίκρισµα.
Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί στην προέκταση της χθεσινής κοινής ανακοίνωσης Γιουνκέρ και Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, η Κυβέρνηση δείχνει µετά από τρεισήµισι
µήνες να έχει µετατραπεί σε µετεωρολογική υπηρεσία: Κάθε
µέρα και ένα νέο δελτίο προθέσεων. Και καλά, όταν οι προθέσεις
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αυτές είναι προς την κατεύθυνση που όλοι επιθυµούµε, δηλαδή
να υπάρξει συνεννόηση, είναι καλό. Κάθε φορά, όµως, που γίνεται αυτό, το ζεστό-κρύο, το ντους, δηλαδή, που δέχεται καθηµερινά η ελληνική κοινωνία και η αβεβαιότητά, εάν η πρόθεση είναι
καλή, µετά από λίγο εκπέµπεται ένα έκτακτο δελτίο θυέλλης από
τους δραχµιστές και αντιευρωπαϊστές των συνιστωσών σας.
Και µην πείτε ότι δεν είναι έτσι. Χθες έκανε την κοινή ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός και σήµερα sites στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης βγαίνουν µε Βουλευτές σας και µιλάνε για δραχµή και
ρήξη και ότι δεν πρόκειται να επέλθει συµφωνία.
Υπάρχει Πρωθυπουργός σ’ αυτήν τη χώρα; Δεν µπορεί να µαζέψει Υπουργούς, Υφυπουργούς, που κάθονται και δηµιουργούν
αυτήν την αβεβαιότητα στην ελληνική κοινωνία; Πιστεύετε ότι
ωφελείτε την οικονοµία, την οποία έχετε παραλύσει και στοιχειώσει;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και φυσικά, επειδή πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, κοντός ψαλµός αλληλούια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Τη θέση µας την ξέρετε. Είµαστε κοντά σε οτιδήποτε θα στηρίξει
τη χώρα. Έχετε µία Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, που θα στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική. Το ερώτηµα
όµως είναι, πόσο µε τη συνείδησή σας είστε εφησυχασµένοι;
Πόσο καλά τα έχετε µε τη συνείδησή σας;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για να κάνουµε µία αποτύπωση
Ο ΕΝΦΙΑ παραµένει. Τα 12.000 ευρώ, το αφορολόγητο, η εξαπάτηση του ελληνικού λαού, παραµένουν. Η έκτακτη εισφορά όχι
µόνο παραµένει αλλά ακούω ότι θα την αυξήσετε κιόλας. Και φυσικά, το κούρεµα του χρέους, βάσει του οποίου θα δίνατε τις αυξήσεις στις συντάξεις, τελειώσανε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έρχεται τον Ιούνιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και η δέκατη τρίτη σύνταξη, που εξαπατήσατε τους συνταξιούχους, στο καλάθι των παραµυθιών της
Αριστεράς!
Και από εκεί και πέρα τι µένει; Μένει το περίφηµο «Σινικό Τείχος» του κ. Στρατούλη, ο οποίος είπε ότι δεν θα θιχτούν οι συντάξεις και του κ. Σκουρλέτη, που είπε για τις εργασιακές σχέσεις.
Και χθες, µέσα από την κοινή ανακοίνωση, κατέρρευσε και το «Σινικό Τείχος». Μπήκε η λέξη «αξιολόγηση», η οποία ουσιαστικά
είναι η προέκταση της πέµπτης αξιολόγησης που εµποδίσατε να
γίνει µέσα από τις βίαιες εκλογές και την οποία θα κάνετε εσείς
τώρα.
Την ίδια στιγµή ανοίξατε και το θέµα των εργασιακών και ασφαλιστικών ζητηµάτων, τα οποία είχαν κλείσει. Και µάλιστα, τα
ανοίγετε µε ένα βίαιο τρόπο, καθώς στο ασφαλιστικό µπαίνουν
φράσεις, όπως «δηµοσιονοµική βιωσιµότητα».
Μπορεί να τη µεταφράσει κάποιος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε,
τη λέξη «δηµοσιονοµική βιωσιµότητα»; Διότι, σε ελεύθερη µετάφραση, σε όρους συνταξιοδοτικής ανάλυσης, υποκρύπτει πιθανόν και αυτό το οποίο υπέγραψε άθελά του ή ηθεληµένα ο κ.
Βαρουφάκης στις 20 Φεβρουαρίου. Τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις κύριες συντάξεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άντε πάλι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ανοιχτό ζήτηµα.
Και δεν απέχουµε πολύ από την ώρα που θα δούµε την πραγµατικότητα µέσα στη Βουλή. Αρκεί να έρθει το κείµενο. Κι εκεί θα
δοκιµάσουµε και τη συνείδησή µας και την αλήθεια -ο κάθε Βουλευτής- µε τον κόσµο όπου έχει απευθυνθεί προεκλογικά για να
πάρει την ψήφο του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το mail του Χαρδούβελη σε
σχέση µε το mail του Βαρουφάκη και αυτά τα οποία θα φέρετε
στη Βουλή, εάν και εφόσον προχωρήσετε σε συµφωνία, θα µοιάζει µε όαση.
Σας θυµίζω ότι το mail του Χαρδούβελη, είχε µέτρα ύψους 980
εκατοµµυρίων ευρώ. Το mail του Βαρουφάκη και η συµφωνία την
οποία πάτε να κάνετε µε την αύξηση του ΦΠΑ στο 17% ή 18% θα το δούµε στην πράξη- µε τους φόρους διανυκτέρευσης στα
νησιά του Αιγαίου, µε την κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα
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νησιά του Αιγαίου -έχετε στοχοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου, δεν
ξέρω γιατί, αποτελεί εχθρό σας φαίνεται- πρέπει να ξέρετε ότι
φέρνει µέτρα, όπως τουλάχιστον αποτυπώνονται στις διαρροές
–από εκεί έχουµε την επίσηµη ανακοίνωση- ύψους 14 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δηλαδή, η δική σας πρόταση είναι δεκατέσσερις
φορές επαχθέστερη από το mail Χαρδούβελη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αριθµητική πού µάθατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είστε
πιο προσεκτικοί για τη δηµόσια εικόνα σας, διότι έχετε µετατρέψει την Κυβέρνηση σε κυβέρνηση απεριόριστης οικογενειακής
ευθύνης. Και θέλει προσοχή και για την τιµή του κοινοβουλευτισµού και για την τιµή της δηµοκρατίας και το πολιτικό µας σύστηµα.
Σταµατήστε, επιτέλους, να διορίζετε συγγενικά, φιλικά πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Ήδη η Νέα Δηµοκρατία, έχει
δώσει έναν κατάλογο συγγενικών προσώπων που έχετε διορίσει.
Καλά, δεν υπάρχει άλλος κόσµος από τον ιδιωτικό τοµέα ή στελέχη σας που να είναι άξια να σταθούν σε µία θέση; Πρέπει να
επιλέγετε συγγενείς σας;
Και αυτό έρχεται να συνδυαστεί µε αυτό που έγινε χθες, µε το
διορισµό δηλαδή ως Γενικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Υποδοµών συγγενικού κατά τα άλλα προσώπου της Κοινοβουλευτικής
σας Οµάδας. Και αυτά σε συνδυασµό και µε την κατάργηση της
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που κάνατε χθες.
Εγώ αυτό που έχω να πω, είναι να χαίρεστε την αριστερά της
αδιαφάνειας, των «ηµετέρων», των φίλων και των συγγενών!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βρούτση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να
κάνω µία ανακοίνωση. Όµως, µε αφορµή αυτό θέλω να απευθυνθώ στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ακούσαµε µόλις τώρα
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και αξιότιµο συνάδελφο κ.
Βρούτση ότι η Κυβέρνηση έχει µετατραπεί σε κυβέρνηση απεριόριστης οικογενειακής ευθύνης.
Κύριε Βρούτση, έχετε γίνει κόµµα περιορισµένης ευθύνης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Καλά τώρα! Παλιά αυτά!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Διότι δεν αντιλαµβάνεστε ότι η διαπραγµάτευση προχωρά και ότι η επαναδιαπραγµάτευση που έχει κάνει
η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας αποδίδει καρπούς. Και ενοχλείστε ακόµα περισσότερο εσείς, ο οποίος ήσασταν και ο καθ’
ύλην αρµόδιος Υπουργός στην προηγούµενη κυβέρνηση και διαλαµβάνονται στην κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και του
κ. Γιούνκερ θέµατα της αρµοδιότητάς σας, για τα οποία επί δυόµισι χρόνια µας λέγατε ότι υπάρχει µονόδροµος.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ενώ τι θα γίνει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι ο άλλος δρόµος που αρχίζει να ανοίγει και η άλλη προοπτική και για το ασφαλιστικό σύστηµα και για τους εργαζόµενους αλλά και για την
κοινωνία, αποτελεί για εσάς µεγάλο πρόβληµα. Και αντιλαµβανόµαστε σήµερα, γιατί έρχεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία και
µιλάτε για όλα αυτά εντελώς αορίστως και κάνετε και υποδείξεις
στην Κυβέρνηση και στο κυβερνητικό κόµµα.
Σας λέµε, λοιπόν, να προσαρµοστείτε στην πραγµατικότητα,
διότι η συµφωνία θα γίνει και θα αποδειχθεί από τη συµφωνία ότι
ούτε µονόδροµος υπήρχε ούτε θα γίνουν αυτά που µας λέγατε
εσείς, κυρία Βούλτεψη, επί δυόµισι χρόνια και προεκλογικά,
όπως ότι η Ελλάδα θα πέσει στα βράχια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην παίρνετε και όρκο!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
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και Θρησκευµάτων): Καταλάβαµε πολύ καλά από χθες ότι έχετε
σοβαρό πρόβληµα µε αυτήν τη διαδικασία που υπάρχει, διότι
κάθε πρόταση που µπαίνει και κάθε συµφωνία-επιµέρους ή γενική-η οποία υπογράφεται, είναι καρφί στο φέρετρο της πολιτική
σας! Και αυτό δεν µπορείτε να το αποδεχθείτε. Τι να κάνουµε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποια συµφωνία; Υπάρχει κάποια συµφωνία;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Εκτός από τη Νέα Δηµοκρατία, υπάρχει και
η πραγµατικότητα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Υπάρχει κάποια συµφωνία, εδώ; Έχει
έρθει; Δεν ξέρω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Αφού δεν υπάρχει συµφωνία…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτό λέµε! Έχει γίνει κοινή δήλωση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Αυτό λέµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ήπια, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, την πρόταση
που έκανε και ο αξιότιµος συνάδελφος κ. Γιακουµάτος αλλά και
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πετράκος, όπως
είχα δηλώσει και χθες, πρόκειται περί µίας εκφράσεως που εννοιολογικά δεν διαφοροποιεί τη µία από την άλλη. Είναι το ίδιο
πράγµα. Και αυτό ακριβώς επειδή το είπα και περιελήφθη στα
Πρακτικά ως ερµηνευτική δήλωση γι’ αυτό που είχαµε προτείνει,
εµείς θα το εντάξουµε µε νοµοτεχνική βελτίωση, ούτως ώστε να
µην υπάρχει καµµία σκιά. Και θα αναφερθώ αναλυτικά στην οµιλία µου, γιατί σας λέω ότι η Κυβέρνηση ούτε επιδιώκει ούτε επιβουλεύεται το αυτοδιοίκητο καµµίας οµοσπονδίας, κύριοι
συνάδελφοι! Καµµίας!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συµφωνούµε! Μπράβο!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Οι οµοσπονδίες πρέπει να αυτοδιοικούνται
αλλά κανένας στην Ελλάδα δεν είναι υπεράνω της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, του ελέγχου της Βουλής, του Συντάγµατος και
των νόµων. Και αυτό θα το καταλάβουν όλοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γιακουµάτο,
θα τη δούµε βελτιούµενη τη ρύθµιση.
Κύριε Υπουργέ, να µας τη φέρετε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επέλεξα σήµερα να µιλήσω από στήθους και από θέσεως, για να έχω απέναντί µου τους Υπουργούς µιας Κυβέρνησης, η οποία -όπως
δείχνουν τα πράγµατα- προχωράει σταδιακά σε µία µεγάλη µνηµονιακή στροφή, µίας Κυβέρνησης η οποία –επιτρέψατέ µου την
έκφραση- προδίδει µε ωµό τρόπο τα συµφέροντα και τις προσδοκίες του ελληνικού λαού, όπως αυτά εκφράστηκαν κατά τις τελευταίες εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Υπενθυµίζω ότι η ψήφος των Ελλήνων µε την οποία βρίσκεται
σήµερα στην Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είχε ξεκάθαρα αντιµνηµονιακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου
«λαϊκή επιταγή» είναι η άµεση ρήξη µε το µνηµόνιο και µε τους
δανειστές.
Αφ’ ενός, παίρνω τον λόγο για να τοποθετηθώ, ούτως ώστε να
καταδείξω την υποκρισία του Πρωθυπουργού σχετικά µε το µνηµονιακό ζήτηµα, αφ’ ετέρου, για να υπενθυµίσω τις πάγιες απόψεις της Χρυσής Αυγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
µνηµονιακού προβλήµατος, όπως αυτό µας έγινε γνωστό, κύριε
Πρόεδρε, τα τελευταία πέντε χρόνια εφαρµογής του.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να σας διαβάσω µία κοινή επιστολή, µια ανακοίνωση που εξέδωσαν –όπως τους αποκαλείτεοι θεσµοί και να σχολιάσω και το περιεχόµενό του αλλά να αποκωδικοποιήσουµε και το µήνυµά του, για να καταλάβουµε τι πρόκειται να συµβεί στις 11 Μαΐου στο επερχόµενο Eurogroup.
Σύµφωνα µε τη δήλωση αυτή «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µοιράζονται τον ίδιο στόχο να βοηθήσουν την Ελλάδα να επιτύχει
δηµοσιονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη και συνεχίζουν να ερ-
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γάζονται στενά προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι τρεις
θεσµοί, τέλος, εργάζονται σκληρά για να επιτύχουν απτή πρόοδο
στις 11 Μαΐου».
Πριν αναπτύξω το περιεχόµενο της ανακοίνωσης αυτής, να
κάνουµε µία απλή µαθηµατική πράξη. Οι θεσµοί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, είναι τρεις τον αριθµό και µέχρι πρότινος και εσείς και ο ελληνικός λαός τους αποκαλούσε «τρόικα»,
κύριε Πρόεδρε. Αλλά σήµερα βλέπουµε ότι, έχει αλλάξει το επικοινωνιακό παιχνίδι, o ΣΥΡΙΖΑ έχει επιβάλει άλλη γλώσσα ούτως
ώστε η τρόικα να αποκαλείται οι θεσµοί, το µνηµονιακό πρόγραµµα να αποκαλείται πρόγραµµα κ.ο.κ., η τρόικα και το ΔΝΤ
να ονοµάζονται «Brussels group». Αλλά η ουσία παραµένει ίδια,
ότι µε αυτούς τους θεσµούς έρχεται σε µια –τάχα- συνεννόηση
η ελληνική πλευρά για να τηρηθούν –όπως λέτε- οι κόκκινες
γραµµές.
Από εκεί και πέρα, το τι σηµαίνει η παροχή βοήθειας προς την
Ελλάδα και η επίτευξη µιας προόδου, εγώ πιστεύω ότι κανένα
σχόλιο δεν µπορεί να χωρέσει, ούτως ώστε να αναδειχθεί το µέγεθος της υποκρισίας. Διότι να υπενθυµίσω ότι τα ίδια ακριβώς
έλεγαν οι θεσµοί κατά την υπογραφή των προηγούµενων µνηµονίων. Στο όνοµα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας υπεγράφη το µνηµόνιο 1, και το µνηµόνιο 2.
Αλλά όπως φαίνεται –εάν θέλετε να καταλήξουµε στην ουσία
της ανακοίνωσης αυτής- η «πρώτη φορά Αριστερά» θα καταντήσει συνώνυµο της πρώτης υπογραφής µνηµονίου από τον Πρωθυπουργό. Το µνηµόνιο 3 θα το υπογράψει ο κ. Τσίπρας, διότι
πλέον οι θεσµοί µάς λένε ξεκάθαρα ότι θα έχουµε µία συµφωνία
στο Eurogroup της 11ης Μαΐου. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό
είναι ψέµα.
Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή η ανακοίνωση εξεδόθη µετά την
τηλεφωνική συνοµιλία που είχε ο Πρωθυπουργός µε τον Επίτροπο της Κοµισιόν, τον κ. Γιούνκερ, όπου στην τηλεφωνική συνοµιλία οι δύο άντρες συνοµίλησαν λέγοντας ότι θα πρέπει να
διατηρηθούν οι κόκκινες γραµµές. Ποιες είναι οι κόκκινες γραµµές; Το ασφαλιστικό και το εργασιακό. Δεν υπάρχουν κόκκινες
γραµµές δηλαδή στα εθνικά θέµατα. Δεν υπάρχουν κόκκινες
γραµµές στα άλλα µείζονα ζητήµατα που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας. Κόκκινη γραµµή για την Κυβέρνηση, παραµένει το εργασιακό και το ασφαλιστικό.
Τα ίδια έλεγε και ένας άλλος Πρωθυπουργός, ο οποίος για την
ίδια του στάση, την προδοτική του στάση απέναντι στο µνηµονιακό ζήτηµα, από κυβέρνηση έγινε Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Και εάν δεν πιστεύετε εµένα, ακούστε τις φωνές των ιδίων των
συναδέλφων σας που λένε ότι «εάν ο ΣΥΡΙΖΑ προβεί σε µια τέτοια ξεκάθαρη κυβίστηση, τότε στα πράγµατα θα έρθει η Χρυσή
Αυγή».
Και για τον λόγο αυτό επαναλαµβάνω ποιες είναι οι απόψεις
και οι θέσεις του κόµµατός µας εις ό,τι αφορά την αντιµετώπιση
του µνηµονίου. Διότι, όπως φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε
καµµία απολύτως διάθεση, όχι καν σε ρήξη να έλθετε µε τους
δανειστές, αλλά να συνεννοηθείτε στα αυτονόητα. «Διότι ο κ. Γιούνκερ», όπως έλεγε ο κ. Σαµαράς, «είναι ο καλύτερος φίλος της
Ελλάδας». Και θυµόµαστε πέντε χρόνια πώς συµπεριφέρθηκε και
η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι θεσµοί.
Η Χρυσή Αυγή στο σηµείο αυτό επαναλαµβάνει ότι θα πρέπει
να γίνει έλεγχος του δηµοσίου χρέους, λογιστικός έλεγχος, ώστε
να κηρυχθεί, όλο ή µέρος του χρέους αυτού, ως επαχθές. Εµείς
έχουµε την άποψη ότι το χρέος ή µέρος του χρέους τέλος πάντων έχει συναφθεί µε όρους τοκογλυφικούς. Κάτι τέτοιο επ’ ουδενί συζητήθηκε ούτε µε τους θεσµούς αλλά ούτε καν και στην
ελληνική Βουλή.
Να σας υπενθυµίσω ότι όταν η Χρυσή Αυγή µιλούσε για τέτοια
ζητήµατα, κάποιοι µας κατηγορούσαν ότι κινδυνολογούµε, ότι
θέλουµε κι εµείς να ρίξουµε µε κάποιους άλλους τη χώρα στα
βράχια.
Κι εµείς επιµένουµε και επιβεβαιωνόµαστε, λέγοντας ότι µια
ρήξη µε το µνηµόνιο δεν θα είναι η καταστροφή της Ελλάδος,
αλλά ενδεχοµένως να είναι η καταστροφή ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Να ένα επιχειρηµατικό όπλο στη φαρέτρα
µας, ώστε να το χρησιµοποιήσουµε για να απαλλαγούµε επιτέ-
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λους οριστικά από τη µνηµονιακή µέγγενη που έχει φτωχοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού λαού. Από εκεί και
πέρα, οι θέσεις µας, όσες φορές έχουν εκφραστεί, κάθε φορά
αντιµετωπίζονται µε την ίδια κυνικότητα.
Εσείς από την πλευρά σας λέτε ότι µε τους δικούς σας χειρισµούς τα πράγµατα θα έρθουν σε µια καλύτερη συµφωνία. Συµφωνία για να µην πειραχτούν οι κόκκινες γραµµές. Συµφωνία για
µια επίτευξη. Συµφωνία για µια καλύτερη αξιολόγηση. Συµφωνία
για ένα µνηµόνιο 3 µε άλλους όρους. Η ουσία παραµένει η ίδια.
Τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο εις ό,τι αφορά την οικονοµία της πατρίδας µας.
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ανέφερε ο κ. Κοντονής ότι
πάνω απ’ όλα είναι η λαϊκή κυριαρχία, η Βουλή και το Σύνταγµα,
να θυµίσω ότι η Βουλή πριν κάποιες εβδοµάδες, κύριε Κοντονή,
συζήτησε και ψήφισε για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά µε
την υπαγωγή στο µνηµονιακό καθεστώς. Είχα µιλήσει την ηµέρα
εκείνη και είχα εντοπίσει το εξής πρόβληµα για την Κυβέρνησή
σας: Η υπαγωγή στα µνηµονιακά καθεστώτα, εάν ξεπεράσουµε
την ηµεροµηνία που είχατε προτείνει, δηλαδή το Φεβρουάριο,
θα περιλαµβάνει και τη δικιά σας Κυβέρνηση, όταν και αν κληθείτε να υπογράψετε νέο µνηµόνιο. Και να, λοιπόν, που όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προβεί στη σύναξη και στη συµφωνία ενός
µνηµονίου 3.
Άρα, όταν η Βουλή νοµοθετεί, θα πρέπει να προβλέπει ότι κάποια πράγµατα έχουν ήδη προαποφασιστεί και ότι κάποιοι άλλοι
αποφασίζουν για εµάς κι εµείς απλώς διεκπεραιώνουµε τις εντολές τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θα ήθελα, στον ελάχιστο χρόνο που µου αποµένει, κύριε
Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσω ότι για εµάς το µνηµόνιο ολόκληρο
είναι µια κόκκινη γραµµή και θα έπρεπε οπωσδήποτε η χώρα µας
να έρθει σε αυτό που ο ελληνικός λαός έκανε πράξη δια της
ψήφου του: Να έρθουµε σε άµεση ρήξη µε τους δανειστές, ώστε
να µπορέσει επιτέλους η πατρίδα µας να ορθοποδήσει οικονοµικά.
Για τα άλλα ζητήµατα, σε ό,τι αφορά το εν λόγω νοµοσχέδιο,
θα κάνω µια πολύ σύντοµη παρατήρηση. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση του Ειδικού µας Αγορητή ήταν ουσιαστική, ήταν ακριβής.
Εγώ θα έλεγα ότι εφόσον και σήµερα –εφόσον η πληροφορία
που έχω είναι ορθή- η UEFA αποστέλλει επιστολές, καταδεικνύοντας κάποια σοβαρά ζητήµατα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο,
σηµαίνει ότι, εφόσον άλλοι παράγοντες αποφασίζουν ή σας δίνουν τροχιοδεικτικά την πορεία που θα ακολουθήσετε, είναι ένα
µεγάλο πρόβληµα. Εφόσον δεν υπάρχει περιθώριο άσκησης
δικής µας πολιτικής, ποιος ο λόγος σήµερα να συζητάµε για ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο;
Υπενθυµίζω και σας ενηµερώνω και παρακαλώ να το δείτε, ότι
µε σηµερινή επιστολή της UEFA, λέγεται ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο, αν τελικά ψηφιστεί, θα αποκλειστεί και η Εθνική Οµάδα
αλλά και οι ελληνικοί σύλλογοι από την Ευρώπη, αυτό που κάποιοι ονόµασαν Grexit στον αθλητισµό.
Κλείνω µε ένα σύντοµο σχόλιο, επαναλαµβάνοντας φυσικά τη
θέση µας για το νοµοσχέδιο, ότι καταψηφίζουµε για τους λόγους
που αναλύσαµε, όπως ανέφερε ο προηγούµενος αγορητής µας.
Ένα πράγµα θα πω για την παιδεία, µιας και δύο άρθρα του
νοµοσχεδίου αφορούν την παιδεία και αύριο θα κληθούµε µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος να συζητήσουµε ένα νέο νοµοσχέδιο. Εγώ θα έλεγα ότι η περίφηµη κατάργηση των πειραµατικών
λυκείων είναι µια πράξη ξεκάθαρα ισοπεδωτική. Ο χώρος της
παιδείας ήδη νοσεί. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι
γνωστά σε όλους µας, όσοι τέλος πάντων έχουµε επαφή µε το
αντικείµενο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν µπορούµε µε τέτοιες
µεθόδους, µε τέτοιες πρακτικές, µε τόση βία από άποψη χρόνου,
να µπορέσουµε να λύσουµε προβλήµατα δεκαετιών τα οποία µε
τέτοια ηµίµετρα καλούµαστε σήµερα να λύσουµε.
Κλείνω υπενθυµίζοντας ότι για το παρόν νοµοσχέδιο καταψηφίζουµε και επαναλαµβάνω για το µείζον που είναι η µνηµονιακή
στροφή που θα επιτευχθεί στις 11 Μαΐου, ότι για τη Χρυσή Αυγή
η ψήφος του ελληνικού λαού που την υποστήριξε, δηλαδή πάνω
από µισό εκατοµµύριο Έλληνες, δεν θα προδοθεί στην περί-
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πτωση που κληθούµε να είµαστε όχι Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
αλλά εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Ματθαιόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Αντιγόνη Λυµπεράκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Ποταµιού.
Ορίστε, κυρία Λυµπεράκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς και µε αυτήν
την ευκαιρία της τοποθέτησης των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, ακούστηκαν πολλά ξανά για τη διαπραγµάτευση, θα ήθελα
να πω ότι πραγµατικά εµείς στο Ποτάµι χαιρόµαστε πάρα πολύ
που το σκωτσέζικο ντους αρχίζει να διορθώνει το θερµοστάτη
του και να παράγει θερµοκρασίες πιο φιλικές προς το σώµα και
προς τον άνθρωπο.
Πραγµατικά χαιρόµαστε που φαίνεται µια προοπτική πιο χειροπιαστής λύσης. Ειλικρινώς θα πανηγυρίσουµε όταν πραγµατοποιηθεί, γιατί τη χρειαζόµαστε πάρα πολύ και γιατί έχουµε ήδη
καθυστερήσει. Η καθυστέρηση σηµαίνει ότι υπήρχε αβεβαιότητα
και η αβεβαιότητα εν τέλει µεταφράζεται σε µια ύφεση, η οποία
ως τώρα µας έχει στοιχίσει το αντίστοιχο κατ’ εκτίµηση διακοσίων έως διακοσίων πενήντα θέσεων εργασίας.
Αυτή είναι η µετατροπή των πόντων του ΑΕΠ σε απασχόληση
και αυτό θέλω να το έχουµε υπ’ όψιν µας, όχι τόσο πολύ για να
κάνουµε κριτική οι µεν στους δε -αυτό νοµίζω πως πραγµατικά
είναι το τελευταίο που απασχολεί την κοινωνία- αλλά για να καταλάβουµε ότι µετά το αίσιο τέλος της συµφωνίας, τη σύναψη,
θα πρέπει να κάνουµε όλοι πολύ καλά τη δουλειά µας. Πρέπει να
κάνουµε πολύ καλά τη δουλειά µας και εµείς οι Βουλευτές, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να δουλεύουµε πολύ πιο εντατικά και
ουσιαστικά καθώς και οι διδάσκοντες, οι δάσκαλοι σε όλες τις
βαθµίδες, πρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, και οι µαθητές και οι µαθήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και ο καθένας εκεί που βρίσκεται.
Το λέω αυτό, διότι ούτε εµείς κάνουµε πολύ καλά τη δουλειά
µας, όταν συζητάµε ένα πολύ σοβαρό θέµα -και µάλιστα σε ένα
νοµοσχέδιο, το οποίο έχουµε τη χαρά να το έχουµε υπερψηφίσει
επί της αρχής- αλλά ούτε κάνουµε καλό και στην εκπαίδευση,
όταν µέσα σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο βάζουµε τρεις διευθετήσεις
για την εκπαίδευση και τις ψηφίζουµε σήµερα, όταν αύριο έρχεται µε το χαρακτήρα κατεπείγοντος και µέσα σε λίγες ώρες δέκα, αν δεν κάνω λάθος- θα πάρουµε µεγάλες αποφάσεις για
το θέµα της µέσης εκπαίδευσης.
Καταλαβαίνω ότι ακούγεται λίγο παράλογο όταν συζητάµε για
τη βία στον αθλητισµό κάποιος να µιλάει για την τράπεζα των θεµάτων, αλλά θα το κάνω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι σηµαντικές αυτές οι αλλαγές και δεύτερον, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι είναι εξίσου παράλογο να φέρνουµε τέτοια θέµατα
µέσα σε ένα νοµοσχέδιο για τη βία µέσα στα γήπεδα.
Θα µιλήσω, λοιπόν, για την τράπεζα θεµάτων, για τη βάση του
«9,5» και για τη µη δυνατότητα παράτασης σχολικού έτους. Η
τράπεζα θεµάτων µπορεί να λειτούργησε καλά ή άσχηµα, µπορεί
να είχε προβλήµατα. Πάει, όµως, να απαντήσει σε ένα πρόβληµα.
Το πρόβληµα είναι ότι χρειάζονται διαφορετικής κατηγορίας-δυσκολίας θέµατα. Αν τα θέµατα είναι συστηµατικά εύκολα, αδικούνται οι καλύτεροι και οι καλύτερες µαθητές και µαθήτριες. Αν
είναι συστηµατικά δύσκολα, πετάς απ’ έξω τους υπόλοιπους.
Χρειάζεται, λοιπόν, µια διαβαθµισµένη δεξαµενή, ώστε να µπορεί
να ξέρει ο εκπαιδευτικός ότι θα έχει ένα ποσοστό δύσκολων, ένα
λιγότερο δύσκολων και ένα ποσοστό ευκολότερων θεµάτων,
µέσα στη λογική και της δηµιουργίας ευκαιριών, αλλά και της
αξιολόγησης της πραγµατικής δυνατότητας των παιδιών.
Η τράπεζα θεµάτων -µε αλλαγές φαντάζοµαι, βέβαια- θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα τέτοιο αποθετήριο κατάταξης
θεµάτων. Το να φύγουν εντελώς τα θέµατα αφήνει ένα τεράστιο
πεδίο ανοικτό και δεν θα µιλήσω για αυθαιρεσία, γιατί είµαι και
εγώ εκπαιδευτικός και πραγµατικά καταλαβαίνω πόσο σκληρό
είναι να κρίνεις έναν εκπαιδευτικό ότι αυθαιρετεί. Δίνει όµως -αν
θέλετε να το πούµε αλλιώς- τα κίνητρα για την ελάσσονα προσπάθεια. Δίνει κίνητρα στον εκπαιδευτικό να βάζει πιο εύκολα θέ-
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µατα, γιατί κάθε µέρα αντιµετωπίζει µια τάξη και γιατί -κακά τα
ψέµατα, δεν ξέρω αν το θυµόσαστε, κυρίες και κύριοι- η µάθηση
είναι µια οδυνηρή διαδικασία. Υπάρχει η καλύτερη και η χειρότερη, υπάρχει η αφόρητη και η ανεκτή, αλλά δεν µαθαίνει κανείς
και καµµία εύκολα. Είναι κάτι το οποίο υποφέρει κανείς για να το
κάνει. Αυτός δεν είναι λόγος να µην το κάνει.
Στην καθηµερινή κρίση, λοιπόν, αντιµέτωπος και αντιµέτωπη
µε µια τάξη ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός είναι ευκολότερο
και να βάζει ευκολότερα θέµατα και να καλύπτει µικρότερη ύλη
και να βαθµολογεί µε µεγαλύτερη επιείκεια. Δεν κάνει καλό µακροχρόνια σε κανέναν αυτό και νοµίζω ότι θα πρέπει αυτήν τη
διάσταση να τη σκεφτούµε.
Άρα ό,τι αλλαγές φέρνουµε στην εκπαίδευση -και ειδικά στη
µέση εκπαίδευση, που είναι πιο σηµαντική κατά τη γνώµη µου
από τη βαθµίδα που υπηρετώ εγώ- πρέπει να την παίρνουµε µε
κριτήριο πώς θα γίνουµε καλύτεροι και καλύτερες και οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές.
Όσον αφορά τη βάση του «9,5» έχει παρατηρηθεί ότι σε κάθε
τάξη, όπου και αν βρίσκεται αυτή η τάξη, σε όποια βαθµίδα και
να είναι, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που θα κινείται κοντά
στη βάση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη φιλοδοξία σε
εκείνη τη συγκεκριµένη φάση της ζωής τους να προχωρήσουν –
έχουν άλλα πράγµατα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο- και
κάνουν την ελάχιστη τακτική προσπάθεια προκειµένου να µείνουν κοντά στη βάση.
Επειδή πάντα θα υπάρχει αυτό και δεν έχει να κάνει ούτε µε
Δεξιά ούτε µε Αριστερά, ούτε µε πρόοδο, ούτε µε συντήρηση,
ούτε παγκοσµιοποίηση ούτε µε τίποτα, όσο κατεβάζεις τη βάση,
κατεβάζεις µε το ασανσέρ αυτήν την κατηγορία. Δεν σας λέω να
πας τη βάση στο «18» για να είναι και αυτοί άριστοι, αλλά πριν
αρχίσουµε να κατεβάζουµε τη βάση, να σκεφτούµε τίνος τα συµφέροντα εξυπηρετούµε και τίνος όχι.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Δεν µε πειράζει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κυρία
Λυµπεράκη. Αφικνείται ο κύριος Υπουργός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ορίστε, ήρθε ο κύριος Υπουργός. Συνεχίστε κυρία Λυµπεράκη.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ένα µικρό σχόλιο ήθελα να κάνω
µόνο, γιατί ακούστηκε ένας προβληµατισµός πολύ κοµψά διατυπωµένος, κύριοι συνάδελφοι, για το θέµα της αναπλήρωσης των
ωρών και των ηµερών που χάνονται.
Ο συνδυασµός του να µην µπορεί να παραταθεί το σχολικό
έτος, του να κατεβαίνει η βάση για προαγωγή στην επόµενη τάξη
και η κατάργηση µιας ακανθώδους τράπεζας θεµάτων, όλα µαζί
σε συνδυασµό δίνουν ένα σήµα. Και για να σας το πω πιο λαϊκά,
όπως ακούγεται και γράφεται τώρα τελευταία, το σήµα είναι:
«Έλα µωρέ, δεν πειράζει. Εδώ ο κόσµος χάνεται, ας το σπρώξουµε».
Πιστεύω πάρα πολύ στις δεύτερες, στις τρίτες, στις εκατοστές
ευκαιρίες. Δεν είναι ότι θέλω να υπάρχουν φραγµοί στη µόρφωση των παιδιών. Θέλω όµως να καταλάβουµε πολύ καλά ότι η
κάθε κίνηση που µπορεί να την κάνουµε µε πρόθεση να διευκολύνουµε και να σπρώξουµε στην επόµενη βαθµίδα κάποιους ανθρώπους, πρέπει να την κάνουµε µε τρόπο που πραγµατικά να
τους ενδυναµώνει. Να µην τους κάνει εξαρτηµένους στην καλή
διάθεση ή στις χαµηλές ποιοτικές προδιαγραφές του συστήµατος.
Κατά τη γνώµη µου η µη παράταση του σχολικού έτους είναι
ένα εντελώς «βολεψίστικο» και συνδικαλιστικού αιτήµατος υιοθέτηση. Όποιος δεν κάνει µάθηµα, θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει
να το κάνει το Δεκαπενταύγουστο. Δεν µε νοιάζει πότε θα το
κάνει. Εκτός και αν θεωρούµε ότι δεν χρειάζεται να γίνεται µάθηµα. Σε αυτήν την περίπτωση όµως πρέπει να δικαιολογήσουµε
γιατί έχουµε σχολεία.
Συνεπώς θα ήθελα πάρα πολύ να µην υπήρχαν καθόλου θέµατα εκπαίδευσης σε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο –επαναλαµβάνω- µε χαρά το υπερψηφίσαµε επί της αρχής. Θα ήθελα πάρα
πολύ, ακόµα και αν υπήρχαν αλλαγές, να µην ήταν στην κατεύθυνση της ήσσονος προσπάθειας και της έκπτωσης των κριτη-
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ρίων.
Είµαι εκπαιδευτικός είκοσι πέντε χρόνια. Είµαι πενήντα έξι χρονών και είκοσι πέντε χρόνια κάνω αυτήν τη δουλειά. Θέλω να σας
πω ότι όσο κατεβάζεις τις προδιαγραφές τόσο περισσότερο πατρονάρεις και τελικά δεν δηµιουργείς σχέσεις εµπιστοσύνης
προς τους πιο αδύναµους µαθητές και φοιτητές.
Ως εκ τούτου, θα ήθελα, ακόµα κι αν έπρεπε να µπουν εδάφια
για την εκπαίδευση, να είναι στο πνεύµα της µεγάλης προσπάθειας που πρέπει να κάνουµε όλοι και όλες από δω και µπρος και
για πολύ καιρό ακόµα, έτσι ώστε να ορθοποδήσει ο τόπος µας.
Εµείς στο Ποτάµι θα βοηθήσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Λυµπεράκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αυξηµένο κύρος του ελληνικού Κοινοβουλίου και ο αναβαθµισµένος ρόλος του κατακτά όλο
και περισσότερο τους νεότερους πολίτες της πατρίδας µας.
Έτσι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου και
από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο «Άξιον» Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Σας ευχόµαστε υγεία και κάθε καλό.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Σας είπαµε και χθες –και απευθύνοµαι στα κυβερνητικά
έδρανα- να αφήσετε τις µεγαλοστοµίες. Και σήµερα, πάλι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ανέβηκε στο Βήµα και µίλησε λες
και δεν έχει συµβεί τίποτα από χθες. Δεν µίλησε, όµως, για την
ταµπακιέρα. Δεν µίλησε για την ουσία. Δεν µίλησε, δηλαδή, για
το διαφαινόµενο αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης που, όπως
δείχνουν όλα τα πράγµατα, θα σηµάνει αυτή η νέα συµφωνία ένα
νέο µνηµόνιο το οποίο θα περιλαµβάνει, βεβαίως, φορολογικά
µέτρα, ενιαίο συντελεστή στο ΦΠΑ, άρα κάποια είδη πρώτης
ανάγκης, βασικής ανάγκης για το λαό και την λαϊκή οικογένεια
θα αυξηθούν. Δεν µίλησε για το ότι περιλαµβάνει νέα φορολογία
στα λεγόµενα «ψηλά εισοδήµατα», αυτές τις έκτακτες εισφορές
που θα παραµείνουν όπως και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και θα περικόπτουν ακόµη περισσότερο το λαϊκό εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ).
Δεν µίλησε για το ότι ο ΕΝΦΙΑ θα παραµείνει και το 2015 και
βλέπουµε αν το 2016 θα επιτρέψουν τα οικονοµικά µεγέθη να αλλάξει. Δεν µίλησε για το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό, αυτό
που ήταν «κόκκινη» γραµµή και που «δεν πρόκειται να πειραχτεί
γιατί εµείς νοµοθετούµε εδώ», όπως έλεγε η Κυβέρνηση πριν.
Δεν µίλησε για το ότι θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, στα
εξήντα δύο χρόνια για όλους υποχρεωτικά -τέρµα δηλαδή οι
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις- και τέλος πάντων ότι «θα φτιάξουµε
ένα συνταξιοδοτικό που θα αντιµετωπίζει» λέει «το πρόβληµα της
φτώχειας και της εξαθλίωσης για τις µεγάλες ηλικίες».
Δηλαδή, γι’ αυτό ήταν τα συνταξιοδοτικά; Για να µην πεθαίνει
ο άλλος που θα είναι ηλικιωµένος από την πείνα; Και τότε γιατί
δίνανε εισφορές;
Μα, αυτή η λογική ήταν η λογική του Λοβέρδου, για παράδειγµα, µε το νόµο που είχε βάλει, ότι το κράτος εγγυάται τι; Την
κατώτερη εγγυηµένη σύνταξη που προστατεύει τους υπερήλικες
από τα προβλήµατα της εξαθλίωσης, της φτώχειας. Αυτό λοιπόν
θέλετε να ετοιµάσετε; Και τόσα χρόνια που δίνανε εισφορές οι
εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι; Τι; Πετάχτηκαν στο καλάθι, στο πιθάρι; Στο πιθάρι αυτό που χρηµατοδότησε όλες τις
προηγούµενες δεκαετίες την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Και γι’ αυτά δεν λέτε κου-
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βέντα.
Δεν λέτε κουβέντα, για τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων που τα έβαλαν στο χέρι µονοπωλιακοί όµιλοι. Δεν λέτε κουβέντα για τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων που
κουρεύτηκαν. Δεν λέτε κουβέντα για τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων που κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας
µε µηδενικά επιτόκια, τη στιγµή που ο πληθωρισµός στην Ελλάδα
τρέχει µε 25% και 30%.
Και σήµερα λέτε ότι το µόνο που θα κάνει το συνταξιοδοτικό,
το νέο συνταξιοδοτικό, το συνταξιοδοτικό της Αριστερής Κυβέρνησης, είναι να προστατεύει τον κόσµο από την εξαθλίωση -αυτό
που έλεγαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις- και αυτό στο
όνοµα της βιωσιµότητας. Και οι προηγούµενες κυβερνήσεις στο
όνοµα της βιωσιµότητας έπαιρναν µέτρα µείωσης των συντάξεων, αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, περικοπής στις παροχές. Κι εσείς, λοιπόν, στο όνοµα της βιωσιµότητας θα προχωρήσετε σε νέα αντιασφαλιστικά µέτρα.
Το ίδιο και για τα εργασιακά. Δεν έχει σχέση –λέγατε- µε την
διαπραγµάτευση η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων και
του κατώτερου µισθού, είναι δικό µας, εσωτερικό, ζήτηµα.
Και όµως το νοµοσχέδιο που έχει έτοιµο ο Υπουργός Εσωτερικών, πετάγεται στο καλάθι των αχρήστων. Παραµένουν όλα τα
µνηµονιακά µέτρα, τα οποία ψήφισαν και αφορούν την αγορά εργασίας και λέτε ότι θα εξετάσετε το εργασιακό µε βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, έχοντας ως συνοµιλητή και
συµβουλάτορα το ILO, δηλαδή το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το
οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συµβαίνει, όπως σας είπα και
χθες, στη Μεγάλη Βρετανία για τις συµβάσεις µηδενικού χρόνου
-όχι µιας µέρας, µηδενικού χρόνου- οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Η Μεγάλη Βρετανία είναι εκτός Ευρωζώνης, δεν έχει
µνηµόνιο, δεν έχει τρόικα, δεν έχει υψηλό κρατικό χρέος.
Όµως, η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γερµανία, που το 30%
των Γερµανών εργαζόµενων είναι στην προσωρινή απασχόληση
και αµείβεται µε 350 ευρώ, ένα πράγµα θέλουν: την θωράκιση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων και της κερδοφορίας. Και εσείς προσαρµόζετε τα νέα µέτρα για το εργασιακό σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, δηλαδή στο πώς θα
υπάρξει ανταγωνιστικότητα στην οικονοµία και κατ’ επέκταση
στο πώς θα θωρακιστεί η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Να, λοιπόν, που αυτές οι κόκκινες γραµµές, που λέγατε όλο
το προηγούµενο διάστηµα, ξεθώριασαν πολύ γρήγορα. Ούτε ροζ
δεν είναι πλέον! Ούτε ροζ δεν είναι αυτές οι κόκκινες γραµµές!
Και λέτε «αφήστε τους λεονταρισµούς, γιατί θα παρεµβαίνει ο
εισαγγελέας και ήδη έχουµε στείλει πολλές υποθέσεις στους εισαγγελείς». Αυτά τα έκαναν και οι προηγούµενοι. Έστελναν και
αυτοί υποθέσεις στους εισαγγελείς. Και δεν αποκλείεται να πιάσετε και κάποιον, κάποιο µεγάλο ψάρι να πάει στη φυλακή και
να πληρώσει, στυλ Τσοχατζόπουλου στο πολιτικό χρήµα. Τώρα
µπορεί να είναι κάποιος µεγάλος επιχειρηµατίας. Δεν το αποκλείουµε εµείς ως ΚΚΕ.
Εµείς λέµε βεβαίως να γίνει αυτό, αλλά δεν µπορεί να αποτελέσει το πρόσχηµα για να αποδεχθεί ο λαός τα µέτρα «σφαγιασµού» στα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώµατα, να
αποδεχθεί το νέο µνηµόνιο που ετοιµάζεστε να φέρετε. Σας το
είχαµε θυµίσει όταν ήσασταν ακόµα στην Αντιπολίτευση. Όλη
αυτή η συζήτηση περί διαφθοράς έχει και ιστορικά παραδείγµατα. Δεν είσαστε οι πρώτοι. Έχετε το µεγάλο ιστορικό παράδειγµα της Ιταλίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όπου εκεί
πέρα µπήκε ο εισαγγελέας για να καθαρίσει τη διαπλοκή ανάµεσα στη µαφία της Ιταλίας, Καµόρα και Κόζα Νόστρα, µε το πολιτικό χρήµα.
Και το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Βεβαίως, ανασυντέθηκε το πολιτικό σκηνικό στην Ιταλία, έφυγαν τα σφυροδρέπανα, έπαψε η
ύπαρξη του ιστορικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ιταλίας και το
αποτέλεσµα ήταν να βγει ο Μπερλουσκόνι και να κυριαρχήσει
για µια εικοσαετία. Και όχι µόνο να κυριαρχήσει ο Μπερλουσκόνι
για µια εικοσαετία αλλά το µαύρο πολιτικό χρήµα να συνεχίσει
να υπάρχει και η µαφία να καθορίζει σηµαντικές πλευρές της
δραστηριότητας της οικονοµικής και πολιτικής ζωής της Ιταλίας.
Άρα, µια τρύπα στο νερό έγινε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη εµείς το λέµε καθαρά: Πρέπει
να είσαστε πολύ πιο µετρηµένοι σε αυτά που κάνετε, γιατί µε τις
πράξεις σας θα µετατρέψετε σε τιµητές την Χρυσή Αυγή. Αποτελεί πρόκληση η πρόσκληση που πήρε επίσηµα από την Κυβέρνηση να συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Βεβαίως, εµείς ως ΚΚΕ θα συµµετέχουµε, αλλά είναι προκλητικό η ίδια η Κυβέρνηση να αµφισβητεί τον εγκληµατικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής και να την προσκαλεί στο Εθνικό
Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
Σας είχαµε πει, κύριε Υπουργέ, και χθες ότι κάνατε µερικά ανεπαρκή βήµατα για να αντιµετωπίσετε το ζήτηµα της βίας στο ποδόσφαιρο και της σύµφυσης που έχει το ποδόσφαιρο και ο
αθλητισµός µε τα οικονοµικά συµφέροντα. Σας είπαµε ότι πρέπει
να χτυπήσετε αυτήν τη Λερναία Ύδρα, αλλά έστω και τα όποια
αποσπασµατικά βήµατα κάνετε, εµείς θα τα στηρίξουµε.
Σας είχαµε ζητήσει να µην υποχωρήσετε στις πιέσεις και για
το άρθρο 5 και για το άρθρο 15 και να το φέρετε όπως ήταν στην
επιτροπή. Εσείς κάνατε υποχώρηση. Οι πιέσεις, όµως, συνεχίστηκαν. Και συνεχίστηκαν από αυτούς που λέτε «διεθνείς παράγοντες»,.
Ποιοι είναι, αλήθεια, αυτοί οι διεθνείς παράγοντες, που είπε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι αναγνώρισαν το
πρόβληµα; Ποιους κάναµε τιµητές δηλαδή; Αυτούς που τα σκάνδαλα της ΕΠΟ είναι πληµµελήµατα µπροστά σε αυτά που κάνουν
αυτοί. Μπροστά δηλαδή στα σκάνδαλα της UEFA και της FIFA
τα σκάνδαλα της ΕΠΟ είναι πληµµελήµατα, κύριε Πετράκο.
Είναι πληµµελήµατα, όχι γιατί η ΕΠΟ είναι καλύτερη αλλά γιατί
η UEFA και η FIFA έχουν πολύ µεγαλύτερη αγορά και είναι πολύ
µεγαλύτερα τα οικονοµικά συµφέροντα. Βάζετε αυτούς τιµητές,
που θα φέρουν την κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την
UEFA και τη FIFA, γιατί αυτοί νοµοθετούν, όπως πάει το πράγµα.
Τους κάνετε τιµητές, λοιπόν, και αυτούς που θα αντιµετωπίσουν
τη βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεχνάτε τα υπόλοιπα παραδείγµατα της βίας που γίνονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο, γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά που είπαµε πριν.
Εµείς το λέµε καθαρά και σας το λέµε, κύριε Υπουργέ και
τώρα, ότι κάναµε την υποχώρηση, γιατί ξέρουµε ότι κάθε σύγκρουση, µπορεί να οδηγήσει και σε συµβιβασµό, αλλά αυτό που
κάνετε δεν είναι συµβιβασµός, είναι άτακτη υποχώρηση.
Εµείς σας λέµε διατηρήστε το άρθρο 15, έτσι όπως το έχετε
και τώρα και θα το ψηφίσουµε, παρότι δεν το ψηφίζουν οι υπόλοιποι, Νέα Δηµοκρατία, οι ΑΝΕΛ και µια σειρά άλλοι. Εµείς θα
σας στηρίξουµε στο άρθρο 15. Μην κάνετε τη νοµοτεχνική βελτίωση αφαιρώντας τις δύο λέξεις «εσωτερικές υποθέσεις», παρότι δεν µας ικανοποιεί. Μην πάτε, όµως, όπως σας πρότεινε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να φέρετε τη νοµοτεχνική βελτίωση, να αφαιρέσετε αυτές τις δύο λέξεις. Να µην το κάνετε,
γιατί τότε θα φαίνεται ότι συµφωνείτε µε τη Νέα Δηµοκρατία,
τους Ανεξάρτητους Έλληνες και θα ψηφίσετε µαζί αυτό που λέει
η UEFA και η FIFA. Αυτό θα κάνετε, κύριε Υπουργέ και σας το
λέµε, µην το κάνετε, γιατί αφήστε την ουσία και δείτε τον τύπο.
Αυτό θα υπάρξει µετά.
Κι εµείς σας λέµε ακόµα και τώρα, µην κάνετε αυτό το βήµα.
Θα το ψηφίσουµε ως ΚΚΕ το άρθρο 15, αλλά αν το κάνετε αυτό
το βήµα, κύριε Υπουργέ, είµαστε ξεκάθαροι ότι εµείς δεν πρόκειται να ψηφίσουµε. Ούτε καν «παρών» δεν θα ψηφίσουµε. Θα
καταψηφίσουµε, γιατί ακριβώς δίνετε τελείως διαφορετική νοηµατοδότηση.
Απ’ αυτήν την άποψη -τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε και
µε συγχωρείτε για την καθυστέρηση- θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα ότι αυτό που λέγατε «πρώτη φορά Αριστερά», δεν µας εξηγήσατε αν είναι µπαίνοντας αριστερά ή βγαίνοντας αριστερά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ: Θα ήθελα ένα λεπτό τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν κρίνω ότι
υπάρχει προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ: Όταν µας λέει εγκληµατική οργάνωση
και είµαι µόνο εγώ εδώ, θέλω τον λόγο να απαντήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τον λόγο έχει
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ο κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
ΑΝΕΛ, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι προφανές ότι κάποιοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα αδηµονούν, όχι για τους λόγους που αδηµονεί βεβαίως ο λαός, αλλά
για να δουν ποια θα είναι η έκβαση των διαπραγµατεύσεων και
σε ένα νοµοσχέδιο για τον αθλητισµό, αναφέρονται σε αυτό επί
µακρόν. Αφιερώνουν το 90% του λόγου τους σ’ αυτό και το 10%
για το επίµαχο νοµοσχέδιο. Αδηµονούν κυρίως για την πολιτική
τους ύπαρξη και το εξ αντιδιαστολής συµπέρασµα, το οποίο θα
εξαχθεί σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της διαπραγµάτευσης
για την ελλιπή µαχητικότητα που επέδειξαν τα προηγούµενα χρόνια.
Είναι προφανές ότι το µήνυµα και η εντολή που εδόθη σε
αυτήν την κυβέρνηση εθνικού σκοπού ήταν να αλλάξει το µείγµα
πολιτικής, µε κατεύθυνση τον άνθρωπο και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι προφανές ότι δεν άντεχε άλλο ο
κόσµος και η κοινωνία. Και είναι ακόµα προφανές ότι καµµία εµµονή δεν είχε κανείς από εµάς απέναντι σε ταµπέλες του µνηµονίου, αλλά σε αυτήν καθ’ αυτήν την πολιτική και την ουσία του
πράγµατος που ακριβώς υπήρχε πίσω από την ταµπέλα.
Ήµασταν υποχρεωµένοι να αλλάξουµε αυτήν την πολιτική και
µε αυτήν την εντολή νοµίζω ότι το οικονοµικό επιτελείο και όχι
µόνο της κυβέρνησης εθνικού σκοπού επιτελεί το χρέος του και
οσονούπω θα υπάρξουν τα ανάλογα αποτελέσµατα.
Κρίσιµο στοιχείο για το συµπέρασµα του θετικού ή του αρνητικού πρόσηµου οποιασδήποτε συµφωνίας θα αποτελέσει σαφώς το περιθώριο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και
η διάταξη και ανακατεύθυνση της πολιτικής προς τον ανθρωπισµό.
Περνάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο βεβαίως ειδικότερα που κάποια εξωτερικά φόρα προσπαθούν να διαφεντέψουν το εσωτερικό πολιτικό, κοινωνικό και
οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας, υφίσταται και επιλύεται ή προσπαθεί να επιλυθεί µε το εν λόγω νοµοσχέδιο και αυτή η πρόκληση.
Όσον αφορά την UEFA και τη FIFA, προφανώς στο επίπεδο
που αυτoοργανώνουν ένα άθληµα έχουν τη δικαιοδοσία επί του
αθλήµατος αυτού, διακριτά όµως και σεβόµενες, όµως, την
εθνική κυριαρχία της χώρας, οποιασδήποτε χώρας, είτε λέγεται
Ελλάδα είτε Ιταλία είτε οποιαδήποτε άλλη.
Σαφώς, διακόσιες πέντε χώρες έχουν συνυπογράψει κάποιες
αρχές διοργάνωσης του αθλήµατος του ποδοσφαίρου και
σαφώς αυτό πρέπει να το λάβουµε υπ’ όψιν µας και να κάνουµε
κάποιες προσαρµογές, αλλά όχι µέχρι του σηµείου εκείνου που
να θίγεται η εθνική κυριαρχία της χώρας, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και οπωσδήποτε η διάκριση των εξουσιών.
Με αυτήν τη συλλογιστική, δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε τη θετική κατεύθυνση επί της αρχής του νοµοθετήµατος
αυτού. Διότι είναι προφανές ότι το πρόβληµα στην ελληνική κοινωνία δεν δηµιουργήθηκε αυτοστιγµεί, δεν δηµιουργήθηκε εξ
ουρανού, αλλά κάποιοι στο εσωτερικό της χώρας εδώ και πάρα
πολλά χρόνια αφαίµαξαν την κοινωνία, τους οικονοµικούς και πολιτικούς της πόρους.
Ένα εκ των οχηµάτων που χρησιµοποίησαν ήταν και ο αθλητισµός. Και από εκεί που ο αθλητισµός εξ ορισµού έπρεπε να παιδαγωγεί και να τείνει προς την εξισορρόπηση κάθε ανθρώπου,
δι’ αυτού δηµιουργήθηκαν κυκλώµατα, κύτταρα, ανοµίας και εκµετάλλευσης της κοινωνίας και παράσυρσής της προς το ένα ή
το άλλο µέρος µε τη δηµιουργία στρατών -το ξέρετε πολύ καλάµέσα από τις διάφορες λέσχες ή κλαµπ φιλάθλων, που κάθε άλλο
παρά ήταν, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετικό, άδολα, αλλά κατά
κύριο λόγο και µε πρόσχηµα τα «συµφέροντα» των αθλητικών
σωµατείων, άγονταν και φέρονταν από τους προέδρους αυτών
προς όφελος επιχειρηµατικών και όχι αθλητικών συµφερόντων.
Άρα, αποτελεί σαφές πρόταγµα, στο βαθµό που η ελληνική
πολιτεία έχει αποφασίσει υπό τη διοίκηση αυτής της Κυβέρνησης
εθνικού σκοπού, να βάλει µια τάξη και να δώσει ένα διαφορετικό
πρόσηµο, και η ρύθµιση προς άλλη κατεύθυνση του αθλητισµού
και, ειδικότερα, του επαγγελµατικού αθλητισµού, όπου υπάρ-

2393

χουν και τα µεγαλύτερα προβλήµατα.
Με τα δεδοµένα αυτά, οι ρυθµίσεις για το θέµα της βίας µε
την ταυτοποίηση, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις λέσχες φιλάθλων είναι απολύτως στον ορθό δρόµο. Μάλιστα, αν η ελληνική
πολιτεία και ο Υπουργός δεν προέβαιναν και δεν έπαιρναν αυτήν
τη νοµοθετική πρωτοβουλία, τότε θα µπορούσε αυτό το έλλειµµα
να αποτελέσει ψόγο.
Είναι πρόδηλο πως κάποιοι από εµάς βαθιά µέσα στη συνείδησή τους πιστεύουν ότι ακόµη και αυτές οι παρεµβάσεις της
FIFA και της UEFA παραβιάζουν εν πολλοίς αυτές τις αρχές, που
πρωθύστερα ανέφερα.
Κύριε Υπουργέ, κατανοώ απόλυτα την πίεση που δέχεστε ως
άνθρωπος προς άνθρωπο και θα σας πω ότι είµαι µαζί σας 100%.
Από την άλλη πλευρά, βλέπω ένα πολιτικό momentum αυτήν τη
στιγµή, εις το οποίο η ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει
ένα µεγάλο σκοπό.
Ξέρετε πολύ καλά ότι τα συµφέροντα που αντιµαχόµεθα αυτήν
τη στιγµή, έξω και µέσα, έχουν ως µέρος τους, σαφώς και ορισµένα κλαµπ και µέρος των κλαµπ αυτών είναι κι αυτά που θίγετε. Κατανοείτε, λοιπόν ότι όποιος ελιγµός πρέπει, έστω, να
γίνει σε αυτή τη φάση, είναι ελιγµός που όλοι µας, αν τον κάνουµε, θα τον κάνουµε για λόγους διπλωµατίας. Και σταµατώ
εκεί, ως προς αυτό.
Ως προς το άρθρο 5, ήθελα να κάνω µία ειδική αναφορά. Κυκλοφορεί η άποψη ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπαναχωρήσει
ο Υπουργός ως προς το νοµοθέτηµα αυτό και εν πάση περιπτώσει, η νοµοθετική πρωτοβουλία να προσαρµοστεί στις βουλές
της UEFA, αν είναι αυτές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα έγγραφο, το έχουµε δει όλοι µας, δεν ξέρουµε πότε ακριβώς στάλθηκε ή πότε ακριβώς ήρθε στα χέρια µας και δεν ξέρουµε την
ακριβή µετάφραση.
Δεν είναι δυνατόν, όµως, στα όρια της ελληνικής επικράτειας
και στο επίπεδο δράσης της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και της δικαστικής εξουσίας και υπό το πρίσµα της
αρχής του φυσικού δικαστού, που και σε αυτήν την ίδια την ΕΣΔΑ
ακόµα κατοχυρώνεται, κάποιο άλλο φόρουµ του ευρωπαϊκού ή
του διεθνούς στερεώµατος να παρεµβαίνει, καταρρίπτοντας
αυτές τις αρχές.
Θεωρώ ότι στο άρθρο 5 δεν πρέπει να γίνει καµµία απολύτως
υποχώρηση και είναι θέµα αξιακό και αρχής. Στο άρθρο 15, ναι,
να γίνει κάποια προσαρµογή, για τους λόγους που είπα πριν. Το
άρθρο 5, όµως, είναι ένα ορθότατο άρθρο. Καταλαβαίνουµε
οπωσδήποτε όλοι µας ότι οι ανοµίες του παρελθόντος θέλουν να
σκεπαστούν, θέλουν να διαχειριστούν µε έναν τρόπο ευνοϊκό
από τα κέντρα αυτά, είτε βρίσκονται στο εσωτερικό είτε βρίσκονται στο εξωτερικό. Και βέβαια, για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να έχουν µία αυτορρυθµιζόµενη δικαστική εξουσία προς
αυτήν την κατεύθυνση, που θα θάλπει τα προβλήµατα και δεν θα
τα επιλύει.
Άρα, λοιπόν, αν, κύριοι, όλοι µας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
έχουµε κάτι αρνητικό να πούµε και έναν ψόγο, παραδείγµατος
χάριν για το στοιχηµατισµό, που έχει διαλύσει τα οµαδικά, αλλά
και τα ατοµικά αθλήµατα και τα έχει κάνει ουσιαστικά ένα κύκλωµα και έναν κόλπο για να βγάζουν χρήµατα κάποιοι «αφέντες», πρόεδροι σωµατείων, που καµµία σχέση δεν έχουν µε τον
αθλητισµό και το κοινωνικό διακύβευµα αυτού, τότε στο άρθρο
5 δεν πρέπει να κάνουµε πίσω.
Μία λέξη µόνο για την παιδεία, εφόσον αύριο, εξειδικευµένα
και καθ’ όλη την ηµέρα θα ασχοληθούµε µε αυτή. Πολύς λόγος
γίνεται για τη µείωση του µέσου όρου των βαθµών στο «9,5».
Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν είχαν πληροφορηθεί ότι τα προηγούµενα χρόνια ίσχυε, για τα περισσότερα µαθήµατα πλην δύο,
το «8». Επίσης, κάποιοι δεν είχαν πληροφορηθεί ότι ίσχυε και συνυπολογιζόταν στο µέσο όρο και η προφορική βαθµολογία.
Άρα, λοιπόν, εδώ σαφώς υπάρχει µία κλήση προς αυστηροποίηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριοι και κυρίες, στα δεξιά, ορεινά έδρανα –όπως εγώ τα
βλέπω- µπορείτε να µην κάνετε τόση φασαρία; Κύριε Γιακουµάτο, είστε και επικεφαλής εκεί.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μπορείτε να πείτε κάτι για το χρόνο του
οµιλητή;
ΠΡΟΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ναι. Αυτό θα
έλεγα.
Κύριε Μαυραγάνη, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Μάλιστα. Ολοκληρώνω σε µισό
λεπτό.
Εποµένως, το νοµοθέτηµα αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί δεν δηµιουργεί υπερβολική ελάφρυνση των καθηκόντων των µαθητών, από τη µία πλευρά, αλλά από την άλλη
λαµβάνει υπ’ όψιν του, οπωσδήποτε, τις ιδιαίτερες συγκυρίες
που αυτήν τη στιγµή βιώνει η κοινωνία και τη δυσκολία µε την
οποία αντεπεξέρχεται ακόµα και στα καθήκοντά του ο γονιός, σε
σχέση µε την παιδεία, για το παιδί του το ίδιο.
Με αυτά τα λόγια νοµίζω ότι σηµατοδοτούµε ότι υπερψηφίζουµε το επίµαχο νοµοσχέδιο, µε µία επιφύλαξη για νοµοτεχνική
βελτίωση στο άρθρο 15 και συγχαίρουµε τον Υπουργό για την
πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μαυραγάνη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Ιωάννης Κουτσούκος, για οκτώ λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και θα παρακαλέσω ξανά, κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε ησυχία. Κύριε Στυλιανίδη, λίγο πιο ήσυχα σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κύριε
Κουτσούκο, έχετε τον λόγο. Μπορείτε να ξεκινήσετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, τι συµβαίνει. Ψηφίσαµε επί της
αρχής ένα νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση της βίας στον
αθλητισµό µε µεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό δείχνει
ότι υπάρχει µια συναίνεση του Σώµατος και των πολιτικών δυνάµεων σε µια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση
της βίας, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά που όλοι γνωρίζουµε.
Για τον λόγο αυτό στηρίζουµε την πρωτοβουλία του κυρίου
Υπουργού ο οποίος, παρά τις πιρουέτες του, έχει συµπεριλάβει
στο νοµοσχέδιο ορισµένες διατάξεις για τις οποίες τοποθετηθήκαµε αναλυτικά και εγώ χθες και η κ. Χριστοφιλοπούλου και
έχουµε κρίνει και τον θετικό τους χαρακτήρα και έχουµε κρατήσει και επιφυλάξεις. Θα δούµε µέχρι τέλους τις διατυπώσεις του
για να καθορίσουµε και την ψήφο µας. Διότι περιµένουµε ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις –όπως τον κάλεσε άλλωστε ο κ.
Πετράκος- να κάνει.
Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν προσφέρεται για αντιµνηµονιακό πόλεµο, δηλαδή για εσωκοµµατική
συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ εν όψει των εξελίξεων. Μόνο ο κ. Πετράκος είδε τη µάχη κατά των συµφερόντων. Ποιων συµφερόντων; Έχουµε ένα σύστηµα που κάνει κουµάντο στο ποδόσφαιρο
και αυτό θα εξακολουθήσει να κάνει. Και κάνει η πολιτεία µια
προσπάθεια να βάλει τάξη, όπως έκαναν και οι νεοφιλελεύθεροι
στην Αγγλία επί Θάτσερ. Σας το είπα χθες.
Λοιπόν, αν και δεν προσφέρεται γι’ αυτό το νοµοσχέδιο και εν
όψει εξελίξεων, έγινε πάλι µια προσπάθεια εσωκοµµατικής συσπείρωσης. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα είναι Τετάρτη
και –όπως είπα χθες- ξεκινάµε από τη Δευτέρα µε ένα κλίµα πολεµικό, το γνωστό non paper του Μαξίµου για τον λόγο που δεν
µπορούµε να βρούµε συµφωνία επειδή διαφωνούν οι Θεσµοί…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ σταµατήστε.
Κύριε Μιχελογιαννάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν µπορεί
να γίνεται αυτό. Λίγο πιο σιγά παρακαλώ. Όποιος θέλει, µπορεί
να βγει έξω να µιλήσει.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ξεκινήσαµε, λοιπόν, µε ένα πολεµικό non paper το οποίο έλεγε τα αυτονόητα, ότι οι Θεσµοί, δηλαδή το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα έχουν αποκλίνουσες απόψεις σε πολλά σηµεία -το ξέραµε, ο κόσµος το έχει τούµπανο και εσείς κρυφό καµάρι, θα
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έλεγα, σύµφωνα µε µια λαϊκή παροιµία- για να φτάσουµε χθες
στο κοινό ανακοινωθέν Τσίπρα-Γιούνκερ που σηµατοδοτεί µία
συµφωνία.
Και δήλωσα χθες, παίρνοντας τον λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση, ότι καλώς να έρθει αυτή η συµφωνία, και θα τοποθετηθούµε επί της ουσίας όταν και όποτε έρθει. Γιατί ακούω και
διάφορους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αρθρογραφούν στα διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ότι δεν επίκειται καµµία συµφωνία.
Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αντιµνηµονιακά τα µέτρα τα οποία συµπεριλαµβάνει αυτή η συµφωνία
όπως περιληπτικά αναφέρονται στο κοινό ανακοινωθέν και µαθαίνουµε αναλυτικά από διάφορες δηµοσιογραφικές πληροφορίες; Δηλαδή, είναι αντιµνηµονιακή πολιτική να παραµείνει ο
ΕΝΦΙΑ, να µπει έκτακτη εισφορά, να υπάρξει ενιαίος συντελεστής του ΦΠΑ; Ξέρετε τι σηµαίνει ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ; Για
να έχουµε το ίδιο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα κάποιοι συντελεστές θα ανέβουν και κάποιοι θα κατέβουν. Θα δούµε ποιοι είναι
αυτοί που θα ανέβουν και ποιοι αυτοί που θα κατέβουν.
Είναι αντιµνηµονιακή πολιτική να ξαναβάλουµε φόρο στα ΙΧ
πολυτελείας πάνω από 2.000 κυβικά, για τα οποία µας λέγατε
όσα µας λέγατε; Είναι αντιµνηµονιακή πολιτική το να αντιµετωπίσουµε το θέµα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων; Είναι αντιµνηµονιακή πολιτική ο φόρος διαµονής, ο φόρος στα εστιατόρια
και στα κλαµπ; Είναι αντιµνηµονιακή πολιτική να βάλουµε προσαύξηση στο φόρο πολυτελείας στα νησιά;
Αλήθεια, τον κ. Καµµένο που σας έχει πει για την ελεύθερη
ζώνη στα νησιά τον έχετε ρωτήσει;
Είναι αντιµνηµονιακή πολιτική το πλαστικό χρήµα, οι ιδιωτικοποιήσεις; Όχι, είναι µέτρα τα οποία ενδεχοµένως έχει ανάγκη η
χώρα, γιατί από την ώρα που προκηρύχθηκαν εκλογές µέχρι
τώρα έχει µεγαλώσει το δηµοσιονοµικό κενό και σας θυµίζω ότι
η διαφωνία µας µε την τρόικα –θεσµοί λέγονται τώρα- ήταν για
2,5 δισεκατοµµύρια και τώρα θα φέρετε µέτρα από 4,5 έως 6 δισεκατοµµύρια. Θα τα αποτιµήσουµε και θα µας τα πείτε και εσείς
αναλυτικά πόσο είναι.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνιστούν τον πυρήνα
µιας προοδευτικής πολιτικής για την οποία πήρατε εντολή από
το λαό, πολύ δε περισσότερο που εµφανίζεται µία προϊούσα συντηρητικοποίηση σε ό,τι αφορά τις θεσµικές παρεµβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, στα οικονοµικά υπάρχουν δουλείες, υπάρχουν
περιορισµοί, στο θεσµικό µέρος της πολιτικής σας τι σας εµποδίζει; Δηλαδή, αυτή η κατρακύλα εδώ στο Κοινοβούλιο µε τις
τροπολογίες, µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, είναι
προοδευτική πολιτική; Αυτή η οικογενειοκρατία, την οποία δεν
κατάλαβα γιατί ανέλαβε να υπερασπίσει νωρίτερα ο κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Εγώ; Ποπολάρος είµαι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο κ. Κοντονής είναι ένας λαϊκός άνθρωπος από τη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω αν η οικογένειά του ήταν στο
«Libro d’ Oro».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι, ποπολάρος είµαι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν κατάλαβα γιατί υπερασπίζει την
οικογενειοκρατία. Τουλάχιστον κάνετε εσωτερική αξιολόγηση
µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ; Μόνο οι γυναίκες και οι συµβίες των Υπουργών
και των στελεχών είναι οι καλύτερες για να στελεχώσουν τις δηµόσιες θέσεις;
Τίποτα απ’ αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι προοδευτική
πολιτική. Προφανώς και θα περιµένουµε να κλείσει ο κύκλος της
οικονοµικής αβεβαιότητας, γιατί η χώρα µας αυτήν τη στιγµή έχει
πληρώσει µε διαρροή 36 δισεκατοµµυρίων καταθέσεων την αβεβαιότητα, έχει πληρώσει µε αύξηση της ανεργίας και µε αύξηση
της ύφεσης. Θα περιµένουµε να κλείσει αυτός ο φαύλος κύκλος
και θα τοποθετηθούµε επί της ουσίας, όχι λαϊκίζοντας και προκαλώντας, γιατί πιστεύουµε ότι το συµφέρον της χώρας είναι να
έχουµε εδώ µία συµφωνία που, όπως σας είπαµε στις 25 Γενάρη,
ελπίζουµε να είναι καλύτερη απ’ αυτήν που εµείς διαπραγµατευόµαστε µε τις δικές µας κόκκινες γραµµές, οι οποίες είναι
πολύ καθαρές. Θα σας παραπέµψω στις ανακοινώσεις του
ΠΑΣΟΚ, για να δούµε αν τις έχετε τηρήσει, γιατί φοβάµαι ότι σε
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ορισµένα ζητήµατα λόγω της αστοχίας της διαπραγµάτευσης
ανοίγατε δευτερεύοντα ζητήµατα και από την πίσω πόρτα βάζετε
τα κυρίαρχα, όπως για παράδειγµα είναι στο θέµα των συντάξεων.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Έχουµε µία ευκαιρία σήµερα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να υπάρξει µία συνεννόηση, µία
συναίνεση. Θα περιµένουµε τις τελικές διατυπώσεις του κυρίου
Υπουργού, για να καθορίσουµε και την ψήφο µας. Πάντως, όπως
σας είπαµε, είµαστε εκείνοι που θεωρούµε ότι ναι, η πολιτεία
πρέπει να παρέµβει, για να µπει τάξη σ’ αυτόν το σκληρό ανταγωνισµό των µεγάλων συµφερόντων που έχουν επενδύσει στον
επαγγελµατικό αθλητισµό και δηλητηριάζουν την κοινωνία και
µεταδίδουν τη βία εκεί που υπάρχει ο υγιής ανταγωνισµός, στο
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στα ερασιτεχνικά σωµατεία και καλλιεργούν πρότυπα που πρέπει να τα καταδικάσουµε συµβολικά
ως πολιτικό σύστηµα, ως Βουλή και να πάρουµε τις σχετικές
αποφάσεις για τις τιµωρίες και τις θεσµικές αλλαγές που είναι
απαραίτητες και τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν. Σας είπα
µερικά παραδείγµατα χθες για το τι µπορεί να κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών, τι µπορεί να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης,
πώς δηλαδή αυτοί οι έλεγχοί του συνδέονται µε το ν. 2190, τα
αρνητικά µετοχικά κεφάλαια, τη διακίνηση του «µαύρου» χρήµατος. Εµπρός, λοιπόν, προχωρήστε, είµαστε εδώ, και θα σας στηρίξουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κουτσούκο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Είναι 14.30’ η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν κατάλαβα,
κύριε Γιακουµάτο;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το ρολόι κοιτάζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Το ξέρω, τη
βλέπω την ώρα. Είναι, µάλιστα, 14.35’.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είχατε πει για τις 14.00’ και
είναι 14.30’. Τι ακριβώς δεν καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα δώσουµε
τον λόγο για δύο λεπτά σε όσους εισηγητές θέλουν να κάνουν
µία παρέµβαση.
Επίσης, έχει ζητήσει τον λόγο και ο κ. Πετράκος για τριτολογία.
Κύριε Πετράκο, τρία λεπτά δικαιούστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Θα µιλήσω και εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ωραία, θα ξεκινήσει ο κ. Πετράκος και παρακαλώ όσοι εισηγητές θέλουν να
µιλήσουν να ενηµερώσουν το Προεδρείο.
Κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά πάει πολύ και είναι
προκλητικό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργός Εργασίας να έρχεται εδώ και να
χύνει δάκρυα για την άσχηµη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ιδιωτικός τοµέας.
Πρώτον, δεν γνωρίζει ο πρώην Υπουργός ότι µε τις πολιτικές
που άσκησε ο ίδιος και οι προκάτοχοί του µνηµονιακοί Υπουργοί
δηµιούργησαν ένα εκατοµµύριο επιπλέον ανέργους στον ιδιωτικό τοµέα; Το γνωρίζει φυσικά. Το αποκρύβει, όµως, από τη
Βουλή.
Δεύτερον, δεν γνωρίζει ο ίδιος ότι έκλεισαν χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και απολύθηκε κόσµος; Αυτή ήταν η πολιτική
τους στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν γνωρίζει την ίδια την έρευνα της ΓΣΕΕ στις 20-10-2014 –
δεν κυριαρχεί εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ- η οποία λέει ότι τα µνηµόνια διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις, ότι η µερική απασχόληση και η εκ
περιτροπής εργασία κυριαρχούν στην αγορά εργασίας, ότι από
το 2009 η εκ περιτροπής εργασίας έχει αυξηθεί κατά 73% και ότι
η πλήρης απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων είναι παρούσα;
Δεν θυµάται, αλήθεια, ότι είχε συµφωνήσει για ένα νέο εργατικό
κώδικα στον οποίο θα καθιερωθεί νέο µοντέλο εργασίας και στον
οποίο δεσπόζουσα θέση θα έχουν οι εταιρείες προσωρινής απα-
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σχόλησης κ.λπ.;
Πρώτον, για µας, όπως τονίστηκε και σήµερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι κόκκινες γραµµές µας παραµένουν και στα
εργασιακά και στα ασφαλιστικά. Δεν πρόκειται να κάνουµε βήµα
πίσω.
Δεύτερον, για τον κ. Καραθανασόπουλο θα πω το εξής. Η ελληνική Κυβέρνηση νοµοθετεί και θα νοµοθετεί στον αθλητισµό.
Κανένας άλλος δεν νοµοθετεί. Η Βουλή νοµοθετεί.
Τρίτον, επειδή υπήρξαν και πολλά δάκρυα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
υπέρ της ήσσονος προσπάθειας µε την κατάργηση της Τράπεζας Θεµάτων, θέλω να θυµίσω στους συναδέλφους -και βάζω και
ονοµαστική ψηφοφορία- οι οποίοι διαφωνούν µε αυτό, το εξής:
Δεν θυµούνται πέρυσι –το είχαµε καταγγείλει εδώ στη Βουλή µε
επίκαιρη ερώτηση- ότι σε ιδιωτικό σχολείο είχε γραφτεί ότι γράφουν Μαθηµατικά και έγραψαν Θρησκευτικά, για να πάρουν τα
θέµατα και να τους τα λύσουν; Δεν ξέρουν τα σκάνδαλα που
είχαν προκύψει; Δεν γνωρίζουν ότι η Τράπεζα Θεµάτων ήταν κουρευτική µηχανή για να αποψιλωθεί το λύκειο από µαθητές; Δεν
γνωρίζουν, αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος της Τράπεζας Θεµάτων;
Αγνοούν αυτό που ξέρουµε εµείς που έχουµε θητεύσει ως εκπαιδευτικοί στο δηµόσιο σχολείο, ότι ο καθηγητής και ο δάσκαλος, εκτός από µαθηµατικός, φυσικός ή φιλόλογος ουσιαστικά
είναι και ψυχολόγος, γνωρίζει το κάθε παιδί και ότι πρέπει να
είναι και αναβαθµισµένος ο ρόλος του; Όµως η λογική τους είναι
υπέρ της αριστοκρατικής παιδείας. Η αριστοκρατική παιδεία,
όµως, έχει κλείσει πολλά χρόνια. Εµείς είµαστε υπέρ του ενιαίου
δηµόσιου δωδεκάχρονου σχολείου για όλους τους µαθητές, για
να µπορούν πραγµατικά να προκόψουν και όχι υπέρ τραπεζών
θεµάτων που έχουν σκοπό να αποψιλώσουν το λύκειο από τους
µαθητές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Πετράκο.
Από τους εισηγητές η κ. Δριτσέλη και ο κ. Κουκοδήµος δεν
θέλουν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος παρέµβασης.
Ο κ. Γρέγος έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν ξέρω τελικά πότε θα µας έρθουν οι νοµοθετικές βελτιώσεις και τι γίνεται σχετικά µε την επικοινωνία UEFA, FIFA και Κυβέρνησης. Εκτιµώ –και σύµφωνα µε πληροφορίες- ότι υπάρχει
και υφίσταται ακόµα κίνδυνος τιµωρίας οµάδων και της Εθνικής
Οµάδας. Ούτως ή άλλως θα πούµε και πάλι ότι το νοµοσχέδιο
θα µπορούσε να έρθει πιο πλήρες και µε µεγαλύτερη σαφήνεια,
µια που τα πρωταθλήµατα τελειώνουν σε λίγες µέρες.
Και επειδή µιλάµε για βία, θα ήθελα να πω ότι εµείς είµαστε
από αυτούς που έχουν πέσει κατ’ επανάληψη θύµατα της βίας.
Έχουµε δεχθεί εκατοντάδες δολοφονικές επιθέσεις και µε τραυµατίες και µε νεκρούς. Φυσικά κανένα κανάλι δεν έδειξε τέτοια
επίθεση και ούτε έχετε δει ποτέ φωτογραφίες µελών της Χρυσής
Αυγής που τους έχουν σπάσει τα χέρια µε σφυρί και ούτε έχετε
δει φωτογραφίες τραυµατισµένων µελών της Χρυσής Αυγής. Να
πούµε και πάλι ότι εµείς, οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, είµαστε στόχοι και τροµοκρατών και κάθε είδους εγκληµατία. Υπάρχει λόγος που σας το λέω αυτό.
Θα ήθελα να κάνω µία παράκληση από του Βήµατος της Βουλής προς τους οπαδούς όλων των οµάδων –µια που µιλάµε γι’
αυτό το νοµοσχέδιο- και να τους πω ότι οι οµάδες δεν είναι πάνω
απ’ όλα. Πάνω απ’ όλα είναι η πατρίδα. Πάνω απ’ όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Καλό θα είναι κάθε οπαδός µιας οµάδας όταν σηκώνει το χέρι να πετάξει µια πέτρα να έχει κατά νου ότι δεν ξέρει
τι ζηµιά µπορεί να προκαλέσει αυτή η κίνηση.
Θα τοποθετηθούµε µετά στην ψηφοφορία και επί των τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Γρέγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας

2396

και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναγνώσω
και να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
«Θέµατα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας
της ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας ρυθµίζονται από την Ελληνική
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο), στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύµφωνα µε το καταστατικό και τους κανονισµούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρµονισµένα µε το
Σύνταγµα, την κείµενη νοµοθεσία -µε δεδοµένο ότι η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, ανεξάρτητα και χωρίς την επιρροή
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από τρίτους- και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Παγκόσµιας
και Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου, µέλος των οποίων
αποτελεί η ΕΠΟ».
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
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τον κύριο Υπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ορίστε, κύριε
Μαυρωτά, έχετε τον λόγο για να κάνετε µια παρέµβαση για δύο
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο από δύο λεπτά.
Ήρθαν τώρα και οι τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Νοµίζω ότι δεν θα έχουµε άλλες µέχρι την ψηφοφορία, έτσι δεν
είναι κύριε Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Θα ήθελα να πω -και επιτρέψτε µου
να προβλέψω- ότι επειδή σε τρεις µήνες, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά θα αρχίσουν να ξεκινάνε τα πρωταθλήµατα θα πρέπει να
επισπευσθούν και οι διαδικασίες προκειµένου να µπουν τα διάφορα εποπτικά µέσα που έχουµε στο άρθρο 2 ή να αρχίσετε από
τώρα τις διαδικασίες, δηλαδή το πώς θα προλάβουµε µέσα σε
τρεις µήνες να τα κάνουµε αυτά, κάτι το οποίο µπορεί να προκαλέσει και κάποιες αποφάσεις υπουργικές αργότερα, να πάει λίγο
πιο µετά. Όµως να µην το αφήσουµε να χρονίσει αυτό το
πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τελικά ήρθε η δεύτερη -µε βάση τις νοµοτεχνικές βελτιώσειςκαι η πλέον µεγάλη υποχώρηση της Κυβέρνησης. Ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι εµείς από την αρχή προσήλθαµε στη συζήτηση
του νοµοσχεδίου µε καλή διάθεση και µε µια στάση αρχών αδιαµφισβήτητη, όπως το κάνουµε πάντα, και είπαµε ότι παρά το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι επαρκές, παρά το γεγονός ότι
το νοµοσχέδιο δεν αγγίζει τις αιτίες του προβλήµατος, εµείς µια
σειρά µέτρα, όπως το άρθρο 5 για τους δικαστές και το άρθρο
15 για το αυτοδιοίκητο, θα τα ψηφίζαµε.
Και τι έγινε; Από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων µέχρι
τώρα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά, µε αποτέλεσµα το µεν άρθρο 5
που αφορά τους τακτικούς δικαστές –το είπαµε από χθες- να µην
µπορούµε να το ψηφίσουµε, το δε άρθρο 15 είπαµε χθες ότι θα
το ψηφίζαµε γιατί είναι καλύτερο από αυτό που υπήρχε και πάνω
απ’ όλα για να µη δώσουµε το άλλοθι να παραµείνει το σηµερινό
καθεστώς, βλέποντας επίσης ότι τα άλλα κόµµατα και οι κυβερνητικοί εταίροι της Κυβέρνησης -το ένα κόµµα- είχε άλλες σκέψεις και άλλες προτεραιότητες. Όµως θέσαµε µια προϋπόθεση:
Αυτό το άρθρο 15 να µην αλλάξει περαιτέρω. Και άλλαξε! Και άλλαξε µε τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση. Δεν είναι θέµα
εννοιών της µιας ή της άλλης ερµηνείας. Το θέµα, κυρία Πρόεδρε, είναι πως προκύπτει η εικόνα ότι νοµοθετεί η UEFA.
Ας κάνει τον κόπο ο κ. Πετράκος -που είναι λες και προσγειώθηκε από το διάστηµα- να δει πώς ξεκίνησε το άρθρο 15 και
πώς κατέληξε και ποια ήταν η πρόταση της UEFA. Είναι ακριβώς
η ίδια διατύπωση, κύριε Πετράκο. Από πού κατεβήκατε, από το
διάστηµα; Η ίδια διατύπωση είναι. Αυτή η εικόνα προκύπτει, ότι
νοµοθετεί η UEFA.
Και δεν είναι θέµα συµβολισµού, κυρία Πρόεδρε. Είναι θέµα
ουσίας, γιατί αν αύριο, µεθαύριο προκύπτουν ζητήµατα ερµηνειών και αντικρουόµενων απόψεων, θα ανατρέχουµε και θα βλέπουµε ότι τελικά η εκδοχή που υπερίσχυσε ήταν η εκδοχή της
UEFA.
Η Κυβέρνηση βρέθηκε σε ένα δίληµµα: Έπρεπε ή να επιµείνει
σε αυτά που έλεγε εξαρχής –και εµείς θα τη στηρίζαµε- ή να
κάνει πίσω, να νοµοθετήσει µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία και τους
Ανεξάρτητους Έλληνες και µε βάση τις κατευθύνσεις της UEFA.
Προτίµησε τον δεύτερο δρόµο. Παρά τη στήριξή µας, παίρνει
ακέραια την ευθύνη αυτής της επιλογής. Εµείς προβλέπουµε ότι
αυτές είναι εικόνες από το µέλλον για τη µεγάλη διαπραγµάτευση.
Πρέπει, λοιπόν, καθένας να πάρει την ευθύνη του. Η δική µας
θέση ήταν δεδοµένη, θέση αρχών. Από εκεί και πέρα, καθένας
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κάνει τις επιλογές του.
Εννοείται ότι πλέον η θέση µας στο άρθρο 15 είναι θέση καταψήφισης, λόγω των µεθοδεύσεων αυτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Γκιόκα.
Ο κ. Χαϊκάλης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τελικά, έγινε µία φασαρία για ένα ουσιαστικό πρόβληµα, το
οποίο υπήρχε µόνο σε µία φράση, αφού δεχθήκαµε την άρνηση
του κυρίου Υπουργού, µας είπε ότι δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή.
Τελικά έγινε αυτή η αλλαγή.
Το µεγάλο πρόβληµα υπάρχει στο άρθρο 5, που είναι ουσιαστικά διάτρητο, γιατί υπάρχει η ρήση «τριετής θητεία», την οποία
δεν δέχεται η ΕΠΟ, δεν τη δέχεται η UEFA. Είναι καταστρατήγηση του καταστατικού της ΕΠΟ και θα έχουµε τεράστιο πρόβληµα, απειλούµενοι πάλι από Grexit.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μα, τι λέτε, κύριε συνάδελφε; Πού τα είδατε αυτά;
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Αυτή είναι η επίσηµη θέση της ΕΠΟ, ότι
η φράση «τριετής θητεία» εισβάλλει στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ.
Γιατί; Γιατί δεν µπορεί να ελέγξει, αν συµβεί οτιδήποτε, αν η επιβολή της θητείας µε νόµο δηµιουργεί πρόβληµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Σας χορεύουν στο ταψί οι ΑΝΕΛ! Αυτό
είναι δικό σας δηµιούργηµα! Εσείς το προκαλέσατε, λουστείτε
το!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Αυτά να βλέπετε, κύριε Γκιόκα!
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Πρόβληµα υπάρχει στο καταστατικό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντονή, σας παρακαλώ, δεν θέλω να διακόψει κανείς
τον κ. Χαϊκάλη.
Κυρία Αυλωνίτου, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ησυχία!
Κύριε Κοντονή, θα µιλήσετε µετά.
Κύριε Χαϊκάλη, συνεχίστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Από την αρχή είχαµε ξεκαθαρίσει ότι
στηρίζουµε το νοµοσχέδιο, αρκεί µόνο να µην υπάρξει προσπάθεια κατάλυσης του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ, το οποίο θα µας
φέρει προ της εξόδου από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από
την αρχή είχαµε κάνει αυτήν την επισήµανση. Δυστυχώς, αυτό
ισχύει ακόµα µε το άρθρο 5. Σε αυτό τοποθετηθήκαµε. Σε αυτό
είναι καθαρή η θέση µας, ότι δεν µπορούµε να το υπερασπιστούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Χαϊκάλη.
Τελευταία –και κλείνουµε- παίρνει τον λόγο πριν από τον
Υπουργό η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κουτσούκο, είστε έτοιµος πάντα να κάνετε παρέµβαση στο Προεδρείο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, δεν έκανα τέτοιο πράγµα. Για τον χρόνο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Τηρούµε ακριβώς ό,τι λέει ο Κανονισµός.
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, από την
αρχή της συζήτησης σας είπαµε ότι είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσετε από τη µια τον βούρκο που υπάρχει, στο ποδόσφαιρο
και όχι µόνον γιατί υπάρχει και διαφθορά και παράνοµο χρήµα
και βούρκος και «στηµένα» -από την επιτροπή τα έχουµε πει
αυτά- και από την άλλη να διασφαλίσετε ότι η εθνική οµάδα
πρώτα, αλλά και όλες οι οµάδες δεν θα απειληθούν µε έξοδο από
τα ευρωπαϊκά και διεθνή fora.
Παρακολουθήσαµε στενά τις προσπάθειές σας. Φθάνουµε
στην τελευταία στιγµή. Αυτό που µας διαβάζετε, κατά τη γνώµη
µας, δεν απέχει πολύ από το να φέρει τη χρυσή τοµή, σε ό,τι
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αφορά το άρθρο 15.
Σε ό,τι αφορά, όµως, το άρθρο 5, κύριε Υπουργέ και παρότι
σας είπα ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ρύθµιση για τους
τακτικούς δικαστές…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να ακουστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να σεβαστείτε την οµιλήτρια.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν θα αναδείξω…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εντάξει, σταµατώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ, συνεχίστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν θα
αναδείξω το θέµα…
Κύριε Κουκοδήµο, µπορώ σας παρακαλώ να απευθυνθώ στον
Υπουργό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, δεν αναδεικνύω κανένα θέµα στο άρθρο 5 για
«Grexit». Αναδεικνύω το θέµα της αντισυνταγµατικότητας, το
οποίο σας το επισηµάναµε και εχθές και εγώ και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Το ζήτηµα έχει συζητηθεί -σας ερωτώ
τώρα, τελευταία στιγµή, και πάλι- µε το Δικαστικό Συµβούλιο του
Αρείου Πάγου; Το άρθρο 5 είναι σε ευθυγράµµιση µε τις συνταγµατικές επιταγές και έχει την αποδοχή των δικαστικών αρχών του
τόπου; Αν ναι, εµείς θα το ψηφίσουµε.
Αυτό, όµως, προϋποθέτει να µας φέρετε την τελική εκδοχή.
Αυτή που έχω µπροστά µου δεν µας επιτρέπει να το ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Χριστοφιλοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκοδήµος για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αποσύρουµε από την ονοµαστική ψηφοφορία το άρθρο 15.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κουκοδήµο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για οκτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως είναι και σύµπτωση το γεγονός ότι σήµερα ανακοινώθηκε ότι η Οµοσπονδία της Ισπανίας
έχει σκοπό να «βάλει λουκέτο» στο πρωτάθληµα από τις 16
Μαΐου.
Και ξέρετε για ποιον λόγο; Διότι η ισπανική Βουλή, προτάσει
της Κυβέρνησης –η οποία δεν είναι κυβέρνηση της Αριστεράςαποφάσισε να νοµοθετήσει ότι από το ποσοστό των τηλεοπτικών
δικαιωµάτων στα ταµεία της Οµοσπονδίας θα πηγαίνει µόνο το
4,55%.
Εδώ, λοιπόν, δεν έχουµε καµµία καταγγελία σε διεθνείς οµοσπονδίες ούτε κάποια παρέµβαση των διεθνών οµοσπονδιών
ούτε κάποια σκέψη να αποκλειστούν οι ισπανικές οµάδες.
Η Κυβέρνηση της Ισπανίας και η ισπανική Βουλή πήρε αυτήν
την απόφαση, η οποία κατά κύριο λόγο έχει να κάνει µε εσωτερικά ζητήµατα, διότι θέλει να υπάρχει µια δικαιοσύνη και µια αναδιανοµή αυτού του προϊόντος, το οποίο εισρέει στα ταµεία, προς
όφελος των αδυνάµων, των ασθενεστέρων.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι εδώ έχουµε δύο µέτρα και δύο
σταθµά, όσον αφορά το πώς κρίνει ο καθένας και το πώς επεµβαίνει. Σας λέω να προβληµατιστούµε από αυτήν την άποψη και
την απόφαση που πήρε η ισπανική Βουλή την οποία θεώρησαν
δίκαιη και νόµιµη, για να προχωρήσουµε σε θέµατα πάρα πολύ
σοβαρά, όπως είναι τα οικονοµικά.
Σε αυτές τις δύο ηµέρες που συζητάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε αντιφατικά πράγµατα σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Μας λέτε να πάρουµε υπόψη τι λένε οι διεθνείς οµοσπονδίες, να
εναρµονιστούµε µε αυτά που λένε οι διεθνείς οµοσπονδίες.
Όταν, όµως, συζητάµε και βρίσκουµε µία χρυσή τοµή στα θέµατα που υπάρχει διαφωνία, µας λέτε ότι έχουµε κάνει «κωλοτούµπα». Δεν µας αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση. Τη
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µεταχειρίζοµαι, γιατί έτσι ειπώθηκε.
Μας λέτε ότι δεν κυβερνάµε. Όταν, όµως, φέρνουµε νοµοσχέδια, µας καλείτε να τα αποσύρουµε.
Μας λέτε ότι είναι σωστές οι διατάξεις, αλλά δεν θα πρέπει να
τις ψηφίσουµε, για να µην υπάρχει κίνδυνος εξόδου των ελληνικών οµάδων.
Μας λέτε να µην αγγίξουµε το καθεστώς -όχι του αυτοδιοίκητου- της αυτονοµίας που υπήρχε µε τον προηγούµενο νόµο για
την ΕΠΟ, αλλά συγχρόνως µην ενοχληθεί κανένας και έχουµε
«Grexit», όπως έτσι έχει πλασαριστεί τελευταία.
Την ίδια στιγµή, εσείς οι ίδιοι –το είπα και προηγουµένως- µας
προτρέπετε να παρέµβουµε σε θέµατα εκλογής των διοικητικών
οργάνων της Οµοσπονδίας του Ποδοσφαίρου, διότι πράγµατι
υπάρχει πρόβληµα µε τον τρόπο που γίνεται η εκλογή, αλλά και
στη διαιτησία. Όµως, αυτά είναι ο πυρήνας όχι του αυτόνοµου,
αλλά του αυτοδιοίκητου.
Μας κατηγορείτε ότι το νοµοσχέδιο, όπως και άλλα όπως είπατε, είναι κενό περιεχοµένου. Και τα άλλα, όµως, τα έχετε ψηφίσει, αλλά και σε αυτό δηλώσατε ότι θα υπερψηφίσετε πολλά
άρθρα.
Μας λέτε ότι προσβάλλουµε εµείς, η κυβερνητική πλειοψηφία,
µε τη στάση µας την κοινοβουλευτική διαδικασία, επειδή έφερε
ο κ. Κουράκης κάποιες τροπολογίες σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Όταν τις απέσυρε, είπατε και πάλι το ίδιο.
Τι συµβαίνει τελικά, κύριοι συνάδελφοι, µε εσάς, µε την Αντιπολίτευση; Βρισκόσαστε σε µια κατάσταση διαρκούς πολιτικής
σχιζοφρένειας; Θέλετε να ισχύουν όλα, και αυτά για τα οποία
µας κατηγορείτε και τα άλλα για τα οποία µας προτρέπετε και
είναι εκ διαµέτρου αντίθετα; Τι θα γίνει, επιτέλους;
Θέλω να πω το εξής και απευθύνοµαι σε όλες τις κοινοβουλευτικές οµάδες, πρωτίστως όµως στον αξιότιµο συνάδελφο, τον
κ. Γκιόκα. Πράγµατι, έγινε µια βελτιωτική τροπολογία την τελευταία στιγµή, ακριβώς γιατί από χθες είχαµε δηλώσει ότι όσον
αφορά το εννοιολογικό περιεχόµενο της έκφρασης δεν υπάρχει
καµµία διαφοροποίηση.
Πιστεύετε ότι στο θέµα της κατάργησης της αυτονοµίας και
του αυτοδιοίκητου, όπως πρέπει να λειτουργεί η Ποδοσφαιρική
Οµοσπονδία, στη βάση του ότι όλες οι οµοσπονδίες στην Ελλάδα
λειτουργούν µε βάση το αυτοδιοίκητο, θα υπήρχε περίπτωση η
Κυβέρνηση να το πάρει πίσω;
Σας καταθέτω το έγγραφο της ΕΠΟ. Δεν είναι της ώρας να τα
απαριθµήσω. Το έγγραφο αυτό που είχαµε πάρει πριν το Πάσχα
–προσέξτε, το λέω σε όλους- αποδοµούσε άρθρο προς άρθρο
το νοµοσχέδιο. Δεν έλεγε ούτε ένα ναι σε ένα άρθρο. Αυτό τι
θέλει να πει; Ότι η Κυβέρνηση έµεινε σταθερή στους δείκτες,
τους οποίους είχε ορίσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, ακούσατε την ΕΠΟ και έχετε ακούσει και
τις διεθνείς οµοσπονδίες. Δέχονταν την επιβολή διοικητικών προστίµων και διοικητικών ποινών ή έλεγαν ότι αυτά είναι συγκεκαλυµµένα πρόστιµα πειθαρχικής φύσεως και δεν πρέπει η
Κυβέρνηση να λάβει τέτοια µέτρα; Έλεγαν το δεύτερο. Έγινε το
πρώτο.
Τι µας έλεγαν για τη χρήση τακτικών δικαστών; Συµφωνούσαν
ή διαφωνούσαν οριζοντίως και καθέτως; Το δεύτερο. Έγινε το
πρώτο.
Και µιας και συζητάµε για το αυτοδιοίκητο, τι ίσχυε µέχρι σήµερα και τι θα ισχύει µέχρι την ψήφιση του νόµου; Ισχύει –και το
λέω προς όλους- ένα απαράδεκτο, για την έννοµη ελληνική τάξη
και για το Σύνταγµα της χώρας, καθεστώς νησίδας, αυτονοµίας
ειδικά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας. Καταργείται
αυτό ή δεν καταργείται; Καταργείται και αντικαθίσταται µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των όσων
άλλων …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
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Δύο λεπτά θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε.
Μιλάω για τα κρίσιµα. Σε αυτά, που ήταν τα επίδικα και πάνω
σε αυτά είχε γίνει η µεγάλη σύγκρουση, σε αυτά η Κυβέρνηση
δεν έκανε ούτε ένα βήµα πίσω. Συζήτησε πλευρές και πτυχές
όλης αυτής της νοµοθετικής διαδικασίας.
Θεωρούµε ότι εξαντλήσαµε από τη µεριά µας οποιαδήποτε περιθώρια και για ό,τι συµβεί από εδώ και πέρα έχουν ευθύνη
άλλοι. Το τονίζουµε αυτό το πράγµα: Έχουν ευθύνη άλλοι. Διότι
εµείς -και το λέω πάλι προς όλους- θέλαµε να καταδείξουµε στον
ελληνικό λαό και σε όσους ασχολούνται µε τον αθλητισµό ότι
σκοπός αυτού του νοµοθετήµατος δεν ήταν να βρεθούν ούτε οι
σύλλογοι, οι ελληνικές οµάδες εκτός των ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων ούτε πολύ περισσότερο η εθνική οµάδα, για την οποία
έκανα ειδική αναφορά στην οµιλία µου, στην εισαγωγή της συζήτησης.
Σκοπός µας ήταν και παραµένει να µπει µία τάξη σε αυτό το
καθεστώς ανοµίας το οποίο επικρατεί στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο και πιστεύουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε το
νοµοσχέδιο αυτό γίνεται ένα πρώτο βήµα. Δεν είπαµε ότι λύνονται τα θέµατα. Δεν είπαµε ότι λύνονται οι παθογένειες. Δεν είπαµε ότι µε αυτό το πράγµα τελειώσαµε, αλλά γίνεται ένα πρώτο
βήµα σε όλα τα επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µπροστά σε αυτό
το φαινόµενο της ακραίας και απάνθρωπης βίας, η οποία έφθασε
να πλήττει ακόµα και παιδικά πρωταθλήµατα, µπροστά σε αυτό
το φαινόµενο είχε δύο δρόµους. Τον ένα δρόµο τον ακολουθούµε, νοµίζω, µε σωφροσύνη και περίσκεψη, να νοµοθετήσουµε, να προχωρήσουµε βήµα-βήµα, παράλληλα µε το έργο
της δικαιοσύνης, να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Ο άλλος
δρόµος ήταν µία µετωπική σύγκρουση µε όλους, ακόµα και µε
αυτούς που δεν φταίνε στο χώρο του αθλητισµού.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτιµήσαµε τον πρώτο
δρόµο. Μπορεί να µας γίνει κριτική γι’ αυτό. Θα την ακούσουµε.
Θεωρούµε, όµως, ότι αυτά για τα οποία η Κυβέρνηση έδωσε µία
µάχη τόσες µέρες και τόσους µήνες, από όταν ανέλαβε -τρεις
µήνες, δηλαδή- κατά το µέγιστο µέρος υλοποιούνται µε το νοµοσχέδιο, το οποίο έχετε µπροστά σας.
Θέλω να κάνω µόνο µία αναφορά στο άρθρο 1.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 1
το έχουν δεχθεί τελικά και οι διεθνείς οµοσπονδίες. Αναφέροµαι
σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ποτάµι.
Σας είπα και στην επιτροπή ότι καµµία υπερεξουσία δεν αναλαµβάνει ο Υφυπουργός Αθλητισµού. Αντιθέτως, αναλαµβάνει
όλες εκείνες τις ευθύνες που έχουν και όλοι οι άλλοι αρµόδιοι
Υπουργοί στον τοµέα τους.
Σας είπα το εξής: Γιατί ο Υπουργός Αθλητισµού για θέµατα
βίας δεν µπορεί να επεµβαίνει µε διοικητικά πρόστιµα σε οµάδες
που δηµιουργούν τέτοια επεισόδια, ενώ ο Υπουργός Τουρισµού
µπορεί να επεµβαίνει σε µία ανώνυµη ξενοδοχειακή εταιρεία για
παραβάσεις του ξενοδοχειακού δικαίου; Γιατί µπορεί να επεµβαίνει ο Υπουργός Βιοµηχανίας, να επιβάλλει πρόστιµα σε µία
ανώνυµη εταιρεία για ρύπανση, την οποία κάνει; Γιατί µπορεί ο
Υπουργός Εργασίας να επεµβαίνει και να επιβάλλει πρόστιµα σε
µία ανώνυµη εταιρεία για παράβαση της εργατικής νοµοθεσίας;
Εποµένως, εδώ τι συµβαίνει; Επανέρχεται η κανονικότητα και
επανέρχεται ένα καθεστώς το οποίο έπρεπε να υπάρχει και δεν
υπήρχε.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι αυτή
την ώρα, αυτές τις µέρες συνεχίζεται κατά τρόπο αποκαλυπτικό
για όλη την κοινωνία, αλλά και τα πολιτικά κόµµατα -για να καταλάβουµε ακριβώς τι συµβαίνει- µια διαδικασία ενώπιον του ειδικού ανακριτή. Είναι µία διαδικασία, η οποία είχε καθυστερήσει
αρκετά -είναι αλήθεια- αλλά που σήµερα αποκαλύπτει σε ένα µεγάλο βαθµό, και οι δίκες οι οποίες θα γίνουν σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, την παθογένεια του ελληνικού επαγγελµατικού
ποδοσφαίρου.
Με βάση όσα γνωρίζουµε, θεωρούµε ότι επιτελούµε το καθήκον µας, ότι φέρνουµε ξανά στο προσκήνιο τα προβλήµατα του
ελληνικού επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και βάζουµε µπροστά
στα προβλήµατα και στις ευθύνες τους και τις διεθνείς οµοσπονδίες. Διότι και οι διεθνείς οµοσπονδίες έχουν ευθύνη για το ση-
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µείο που έχουν φθάσει σήµερα τα πράγµατα στην Ελλάδα.
Εµείς, λοιπόν, σας καλούµε να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο
µε την ευρύτατη πλειοψηφία, µε την οποία έγινε δεκτό και επί
της αρχής.
Θέλω να πω ότι εν όψει του αθλητικού νόµου θα είµαστε σε
µία συνεχή διαβούλευση και µε τα κόµµατα και µε τις αθλητικές
οργανώσεις, για να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα
και πιστεύουµε ότι θα το πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Γκιόκα,
είστε εισηγητής. Δεν είστε και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο, επειδή
αναφέρθηκε σε µένα ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµάς δεν
µας δώσατε τον λόγο επί προσωπικού. Δύο φορές ζήτησα τον
λόγο. Δεν θα δώσετε σε κανέναν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν θα πάρει
κανένας τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ή σε όλους ή σε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κουκοδήµο, σας παρακαλώ!
Ήδη έχω ανακοινώσει ότι κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση
επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και
άλλες διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν
είναι εδώ οι ΑΝΕΛ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Οι ΑΝΕΛ αυτήν
τη στιγµή δεν είναι εδώ, όπως κι εσείς λείπατε χθες από σχετική
ψηφοφορία για άλλο νοµοσχέδιο και δεν το σχολιάσαµε, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Είπαµε ότι δεν είναι εδώ, εντάξει;
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το άρθρο 1 δεν ψηφίστηκε! Ψηφίζουµε επί της δεδηλωµένης, µε βάση τις τοποθετήσεις των εισηγητών. Στο άρθρο 1 απουσίαζαν οι ΑΝΕΛ.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ!
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): 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;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το
άρθρο 4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 5 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρ-
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θρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 13 και 14 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Όχι, λόγω της µεθόδευσης.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, το άρθρο 15 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Μόνο για τα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και επειδή
απουσίαζε η Κοινοβουλευτική Οµάδα των ΑΝΕΛ, για το άρθρο 1
παρακαλώ να µας πει την άποψή της.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Παρακαλώ να
µας πείτε και για το άρθρο 2.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα των ΑΝΕΛ για το άρθρο 1 και 2 έχουµε
τη θετική ψήφο.
Περνάµε τώρα στις τροπολογίες. Πάµε στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 110 και ειδικό 7. Υπενθυµίζω ότι είναι υπουργική
τροπολογία και αφορά τη µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού του Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας και
την αύξηση του ανώτατου ορίου δροµώνων ίππων φυσικών προσώπων. Παρουσιάστηκε σήµερα από τη αρµόδια Υπουργό την κ.
Βαλαβάνη.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 110 και ειδικό 7;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 110 και ειδικό 7 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία –µε ευρεία πλειοψηφία- και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο, το άρθρο 16.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η βουλευτική τροπολογία µε
γενικό αριθµό 59 και ειδικό 1, που αφορά την επιβράβευση αθλητών µε εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις για τα έτη 2010-2011
που δεν προσκόµισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 59 και ειδικό 1 έγινε δεκτή οµόφωνα και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η βουλευτική τροπολογία
από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε γενικό αριθµό 102 και ειδικό 6 που
αφορά την άδεια εισόδου των φωτορεπόρτερ στους αγωνιστικούς χώρους κατά την τέλεση αγώνων;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ναι.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τροπολογία µε γενικό αριθµό 102 και ειδικό 6 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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, είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και πέντε
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί των άρθρων 5, 13
και 14 του σχεδίου νόµου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ως προς την
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προβλεπόµενη διαδικασία, επιθυµώ να σας υπενθυµίσω τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού της
Βουλής, η ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση διεξάγεται όταν
υποβληθεί αίτηση που υπογράφεται από το 1/20 του όλου αριθµού των Βουλευτών. Μετά το πέρας της συζήτησης του συγκεκριµένου θέµατος, γίνεται η εκφώνηση των ονοµάτων των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών. Εάν δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός των παρόντων Βουλευτών από τους
υπογράφοντες, η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε.
Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ελάχιστος αριθµός των υπογραφόντων, η συνεδρίαση διακόπτεται υποχρεωτικά και γίνεται σχετική ανακοίνωση στους χώρους του Βουλευτηρίου. Δέκα λεπτά
µετά την ανακοίνωση, επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση, σύµφωνα
µε το άρθρο 72 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα αναγνώσω τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για
την υποβολή της.
Ο κ. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κουκοδήµος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κοψαχείλης Τιµολέων. Παρών.
Ο κ. Κόνσολας Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Γιογιάκας Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Καραµανλή Άννα. Παρούσα.
Ο κ. Γιαννάκης Στέργιος. Παρών.
Ο κ. Φορτσάκης Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Στύλιος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης). Παρών.
Ο κ. Σταµάτης Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Βούλτεψη Σοφία. Παρούσα.
Ο κ. Γιακουµάτος Γεράσιµος. Παρών.
Ο κ. Γεωργαντάς Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Κέλλας Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Οικονόµου Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Κεραµέως Νίκη. Παρούσα.
Ο κ. Μπουκώρος Χρήστος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συµφωνεί το Σώµα να διακόψουµε για τρία (3) λεπτά, για να
τηρήσουµε τον Κανονισµό;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συµφωνεί το
Σώµα να διακόψουµε για ένα λεπτό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Συνεπώς, µε τη
συναίνεση του Σώµατος διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για ένα
λεπτό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση. Να
ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -και εγώ το µαθαίνω τώραό,τι πολλές φορές επιβάλλεται η διακοπή, γιατί έρχονται µέχρι
και την τελευταία στιγµή τηλεµοιοτυπίες-φαξ µε προθέσεις
ψήφων και οι υπηρεσίες της Βουλής έχουν υποχρέωση να κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και
14 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ζήσης Ζάννας
από το ΣΥΡΙΖΑ και κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 6:
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
Ενηµερώνω το Σώµα ότι θα προηγηθούν κάποιοι Βουλευτές,
γιατί υπάρχει ειδική συνεδρίαση και θα ξεκινήσουµε χωρίς καµµία παρέκκλιση. Οι γραµµατείς που θα κάνουν και τους ψηφολέκτες έχουν πάρει τον κατάλογο των οµιλητών που θα
προηγηθούν.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, σας ενηµερ3ώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο
επιστολή του συναδέλφου κ. Γρηγορίου Ψαριανού, ο οποίος µας
γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν
παρών, θα ψήφιζε «ΟΧΙ».
Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα κατα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χωρηθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
τριάντα επτά Γερµανοί πολίτες, µέλη του Tarper Europa Union.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει θερµά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Σχολικό Κέντρο Καρδαµύλων Χίου και από το
Δηµοτικό Σχολείο Δίου Πιερίας.
Η Βουλή των Ελλήνων σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 246 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 67 Βουλευτές.
Εψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 33 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 εψήφισαν συνολικά 247 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 91 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά 247 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 149 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 91 Βουλευτές.
Εψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ(Δέσποινα Χαραλαµπίδου):Εισερχόµαστε
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της
Παρασκευής 8ης Μαΐου 2015.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο:
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

