ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4597
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Κουµουτσάκου, σελ.
4598
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αριδαίας Πέλλας, µέλη από τον Πολιτιστικό Φιλοπεριβαλλοντικό Σύνδεσµο Ρισιανών «Η ΑΣΤΕΡΙΣ»
και µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, σελ. 4563, 4571,
4602
4. Κατάθεση Εκθέσεως Επιτροπής Κανονισµού:
Η Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής καταθέτει την έκθεσή της
στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/104-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106Α’/24-6-1987),
όπως ισχύουν» και στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής:
«Οργανισµός του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία», σελ. 4559
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4559, 4560, 4561, 4562,
4563, 4566, 4572, 4573, 4576, 4592, 4599, 4601, 4602, 4604, 4605
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Φηµολογούµενη
κατάργηση της ΔΟΥ Αχαρνών», σελ. 4597
β) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: «Οριακή η κατάσταση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας»,
σελ. 4599
i. σχετικά µε τη στήριξη Του Πολυδύναµου Ιατρείου Δοξάτου
στον Δήµο Δοξάτου στον Νοµό Δράµας από την πολιτεία, σελ.
4602
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 22-2-2019, σχέδιο νόµου: «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις», σελ. 4559
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης: «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµοσίων συµβάσεων», σελ. 4559
3. Α. Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού
της Βουλής:
α) Της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10-4-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-61987), όπως ισχύουν», σελ. 4559 – 4574
β) Της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Οργανισµός του

Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία», σελ. 4559 – 4573, 4576
Β. Έγκριση του «Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του
άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», σελ. 4559 – 4573, 4592
5. Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί του παρεµπίπτοντος θέµατος, σχετικά µε το αν πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση του Κανονισµού της Βουλής ως προς το δεύτερο θέµα, σελ. 4562
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4572 - 4605
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 4559 - 4572
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισµού της Βουλής:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 4561, 4562, 4565, 4566,
4569, 4572
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4568, 4572
ΓΚΙΟΛΑΣ Ι. ,
σελ. 4560, 4566, 4573
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. ,
σελ. 4560, 4562, 4573, 4592
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 4559, 4561, 4562, 4565,
4566, 4572
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 4560, 4562, 4566
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 4560, 4566, 4568
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 4560
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 4560, 4563, 4568, 4592
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 4572, 4573, 4576, 4592,
4599, 4601, 4602, 4604,
4605
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 4562
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 4559, 4560, 4561, 4566,
4572, 4573
ΞΥΔΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 4572, 4573
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
σελ. 4599, 4602
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 4562, 4566
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 4562
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 4560
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 4563, 4573
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 4559, 4560, 4561, 4562, 4563,
4566, 4572
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 4599, 4600, 4601
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 4602, 4603, 4604
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 4599, 4600, 4601, 4603, 4604,
4605
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
σελ. 4602
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 4597, 4598
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 4597
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΞΥΔΑΚΗΣ Ν. ,

σελ. 4573

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 17.10’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ειδική ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:
Η Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής καταθέτει την έκθεσή της
στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής – Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/104-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106Α’/24-6-1987),
όπως ισχύουν» και στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής
«Οργανισµός του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία».
Η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 22-2-2019 σχέδιο νόµου: «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης: «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αποφάσεις Βουλής: Α. Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118
του Κανονισµού της Βουλής:
α) της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ

51 Α’/10-4-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-61987), όπως ισχύουν» και
β) της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Οργανισµός του
Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία».
B. Έγκριση του «Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του
άρθρου 3Α του ν.3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».
Κύριοι συνάδελφοι, σας υπενθυµίζω ότι ο ως άνω Κανονισµός
εγκρίνεται από το Σώµα ως έχει. Επί των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής θα λάβουν τον λόγο οι εισηγητές, οι ειδικοί
αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, αν το επιθυµούν,
για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μάλιστα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα σας παρακαλέσω, επειδή αύριο το
πρωί στις 11 η ώρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία και θα του ανακοινωθεί η απόφαση της Ολοµέλειας, να
προσέξετε τα εξής και αν µπορείτε να κάνετε δεκτή µία πρότασή
µου.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος δεν έχει λάβει γνώση
αυτών των αλλαγών. Οι αλλαγές είναι εκτεταµένες –το γνωρίζετε- αφορούν τον Οργανισµό του που θεσπίστηκε επί προεδρίας του Αποστόλου Κακλαµάνη το 1999 και στο Διοικητικό
Συµβούλιο συµµετέχουν πρώην Πρόεδροι της Βουλής, πρώην
Πρωθυπουργοί και οι νυν Αρχηγοί των κοµµάτων ή, εάν δεν µπορούν, οι Κοινοβουλευτικοί τους Εκπρόσωποι. Πρόκειται για µία
υψηλοτάτου επιπέδου διοίκηση του οργανισµού.
Δεν πρέπει να τους προσβάλει το Σώµα. Δεν πρέπει, δηλαδή,
να λάβουν γνώση των αλλαγών που γίνονται στο Ίδρυµα, αφού
αυτές γίνουν. Είναι προτιµότερο, επειδή η συνεδρίαση αύριο
πρέπει να γίνει, καθώς υπάρχουν για ορισµένα οικονοµικά θέµατα καταληκτικές ηµεροµηνίες. Θα µπορούσαµε να συζητήσουµε σήµερα τα δύο θέµατα από τα τρία που ανακοινώσατε και
για το τρίτο, αυτό που αφορά στον Οργανισµό, στην αυριανή συνεδρίαση να ζητηθεί η γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου και στη
συνέχεια, έχουµε χρόνο, τις επόµενες µέρες να ψηφίσουµε και
τον Οργανισµό.
Είναι ζήτηµα σεβασµού και από την αντίθετη σκοπιά προσβολής και αγένειας. Θα πρέπει αυτά να τα αποφύγουµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
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Λοβέρδο, αυτό δεν το είπατε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Το
µάθατε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, δεν το έµαθα τώρα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όπως,
καταλαβαίνετε, όµως, έχει ετοιµαστεί ένα ολόκληρο πλαίσιο εδώ.
Τέλος πάντων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλά,
σας ακούσαµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, µε συγχωρείτε. Έβαλα άλλα θέµατα, για τα οποία µου ειπώθηκε ότι είναι ζήτηµα της Ολοµέλειας. Είναι, λοιπόν, ζήτηµα της Ολοµέλειας να το δει αυτό το
θέµα τώρα και να πάρει απόφαση. Η πρότασή µας είναι συγκεκριµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Κοζοµπόλη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Έχει αποφασιστεί
η αλλαγή του καταστατικού χάρτη του Ιδρύµατος από το καλοκαίρι του 2018. Έχει εργαστεί εντατικά η Επιστηµονική Επιτροπή
και όλοι όσοι εµπλέκονται για τις συγκεκριµένες αλλαγές. Επειδή
µέσα στις αλλαγές, είναι και η αλλαγή του τρόπου του οικονοµικού ελέγχου του Ιδρύµατος και συγκεκριµένα στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγεται ο προληπτικός και ο κατασταλτικός έλεγχος και
αυτά όλα ήταν να τελειώσουν µέχρι 31-12-2018, έχουµε πάρει
µια παράταση µέχρι 28-2-2019. Εποµένως, πρέπει να δηµοσιευτεί
στο ΦΕΚ η αλλαγή του καταστατικού Ιδρύµατος και να προχωρήσουν οι εργασίες. Δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης αναβολής.
Θέλω, επίσης, να πω ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
εννοείται πως δεν προσβάλλονται, γιατί δεν είναι µια αλλαγή που
αποφασίστηκε ξαφνικά. Είναι αλλαγές που προετοιµάζονται, συζητούνται από το καλοκαίρι του 2018.
Για αυτό πρέπει να προχωρήσουµε σήµερα, κυρία Πρόεδρε,
και να ληφθεί απόφαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Τζαβάρας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε τις υπό συζήτηση τροποποιήσεις του καταστατικού του Ιδρύµατος της Βουλής επιφέρονται αλλαγές, µεταξύ των άλλων πολύ σοβαρές,
όσον αφορά τη λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
Μέχρι να ολοκληρωθεί εποµένως και µε βάση το άρθρο 4 του
εν ισχύι καταστατικού, το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί το
Ίδρυµα. Και πράγµατι, ένα διοικητικό συµβούλιο που αποτελείται
από υψηλού κύρους πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι οι πρώην
Πρόεδροι της Βουλής, όπως είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, όπως είναι οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της
Βουλής, είναι αδιανόητο να µην έχει συµµετάσχει στη συζήτηση
αυτών των τροποποιήσεων και κυρίως να µην έχει ξεκινήσει από
το Διοικητικό Συµβούλιο µια τέτοια πρωτοβουλία.
Σήµερα, πράγµατι, θα έπρεπε να έχουµε και τις απόψεις του
Διοικητικού Συµβουλίου, πολλώ δε µάλλον που στις σηµερινές
υπό συζήτηση τροποποιήσεις, στο άρθρο 5 παραδείγµατος
χάριν, είναι φανερό ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει,
αν γίνουν δεκτές αυτές οι τροποποιήσεις, έχει εντελώς διακοσµητικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η λέξη «διοικεί»
για πρώτη φορά. Και είναι εντυπωσιακό αυτό, που το συγκεκριµένο Ίδρυµα θα έχει δηλαδή Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο δεν
θα διοικεί τις υποθέσεις.
Συµφωνώ, λοιπόν, µε τον κ. Λοβέρδο. Θα πρέπει οπωσδήποτε
να µην συζητηθούν σήµερα αυτές οι τροποποιήσεις του Ιδρύµατος και να λάβει γνώση αύριο που συνεδριάζει το Διοικητικό Συµβούλιο, να έχουµε τις απόψεις. Γιατί θεωρώ ότι περισσότερο από
το οποιοδήποτε άλλο όργανο της Βουλής αυτοί που νοµιµοποιούνται, ουσιαστικά τουλάχιστον, πολιτικά δε είναι αυτοί που αποτελούν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει την
αρµοδιότητα του λαµβάνειν αποφάσεις για τη διοίκηση του συγκεκριµένου Ιδρύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, πάντως είναι εξουσία της Ολοµέλειας της Βουλής να
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ψηφιστεί αυτό. Το λέω µε αφορµή αυτά που είπατε. Να συνεννοούµαστε στο τι ισχύει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ είπα την άποψή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Απέναντι σε αυτά που είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Κοζοµπόλη,
για τις προθεσµίες κ.λπ. δεν κάνατε κάποιο σχόλιο. Ούτε εσείς,
κύριε Λοβέρδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι άλλο θέµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πώς
είναι άλλο θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι άλλο θέµα. Εσείς µου λέτε
τι γνώµη έχω για αυτά που είπε η κ. Κοζοµπόλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λέω ότι
έγινε όπως έγινε και τα γνωρίζουν αυτά τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου.
Ο κ. Γκιόλας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, όσα ακούστηκαν από
τους συναδέλφους είναι νεωστί προβαλλόµενοι ισχυρισµοί. Στην
επιτροπή που έγινε την προηγούµενη εβδοµάδα κανένας δεν µίλησε περί του αν υπάρχει και µη αναγκαιότητα του απερχόµενου
Διοικητικού Συµβουλίου να γνωµοδοτήσει για τις αλλαγές τις
οποίες επέρχονται διά του παρόντος νοµοσχεδίου.
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου δεν τροποποιούνται, δεν
έχουµε καµµία ανάγκη και χρεία το απερχόµενο Διοικητικό Συµβούλιο να νοµοθετήσει. Τουναντίον, οι επιτροπές, κατ’ επανάληψη και µε την βοήθεια των υπαλλήλων και των εκπροσώπων
των υπαλλήλων της Βουλής, έχουν αποφανθεί και έχουν εισφέρει
ό,τι χρειάζεται, προκειµένου να καταστρωθεί αυτό το µεγάλο πόνηµα που πράγµατι έχει απασχολήσει τη Βουλή από το καλοκαίρι, όπως είπε η συνάδελφος, και επιτέλους πρέπει να
τελειώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλω να πω ότι εµείς ήµασταν το µοναδικό κόµµα που είχαµε διαφωνήσει µε τη συγκρότηση αυτού
του Ιδρύµατος για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία και
θα τα εξηγήσω αργότερα, όταν θα µπούµε επί της ουσίας.
Εποµένως, ξέρουµε ποιες είναι οι αλλαγές και το τι κατεύθυνση έχει συνολικά. Νοµίζω ότι αυτός ο καβγάς που γίνεται αν
πρέπει ή δεν πρέπει να συζητηθεί είναι δευτερευούσης σηµασίας. Δεν µας αφορά, δηλαδή.
Συνεπώς, προχωρήστε, όπως νοµίζετε και βρείτε τα εσείς που
συµφωνείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το
Ίδρυµα, όπως είπαµε και στη συνεδρίαση του Κανονισµού της
Βουλής, είµαστε αντίθετοι σε ό,τι αφορά το Ίδρυµα, τους σκοπούς, την κατεύθυνση, το ταµείο του και το Διοικητικό του Συµβούλιο. Είτε γίνει λοιπόν σήµερα η συζήτηση είτε γίνει αύριο ή
µεθαύριο, αυτή είναι η τοποθέτησή µας.
Όµως, απορώ γιατί όταν στην επιτροπή δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη, ο κ. Τραγάκης µε τη Νέα Δηµοκρατία –που είναι
µέλος της Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής- ήταν µελιστάλαχτος σε ό,τι αφορά το Ίδρυµα, τη συζήτηση, την παρουσίαση
που µας έκανε η Πρόεδρος του Ιδρύµατος και τώρα που υπάρχει
τηλεοπτική κάλυψη, σύρεται πίσω από τον κ. Λοβέρδο που ξεκίνησε το θέµα.
Κάντε όπως νοµίζετε. Εµάς δεν µας ενδιαφέρουν τα ιδρύµατα,
µας ενδιαφέρουν ο ελληνικός λαός τον οποίο εσείς αδικείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Τραγάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εµένα, κυρία Πρόεδρε, µε ενδιαφέρει
το Ίδρυµα γιατί επιτελεί έναν καταπληκτικό σκοπό από το 1999
που δηµιουργήθηκε. Το οργανόγραµµα του Ιδρύµατος και ο Οργανισµός του έχει πολύ θετικά στοιχεία. Θα πρέπει να το συζητήσουµε, αλλά και εγώ θα συµφωνήσω όχι σήµερα.
Το θέµα του Διοικητικού Συµβουλίου το είχα θέσει κι εγώ στην
επιτροπή και είχα πει ότι υπάρχει θέµα Διοικητικού Συµβουλίου.
Δηλαδή σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συµβούλιο, µπορεί αυτό να
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µην έχει πράγµατι αποφασιστικό ρόλο, διότι δίνει τις κατευθύνσεις και ελέγχει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Έχει σηµασία το ότι έχω µπροστά µου τον Κανονισµό του 1999, στις 9
Ιουνίου, ο οποίος λέει ότι «το Ίδρυµα διοικείται». Και όταν λέει
«διοικείται το ίδρυµα από το Διοικητικό Συµβούλιο», σηµαίνει ότι
πρέπει να λάβει γνώση το Διοικητικό Συµβούλιο.
Αύριο το πρωί το Ίδρυµα έχει Διοικητικό Συµβούλιο. Θα γίνει
το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος το πρωί, θα λάβουν
γνώση όλων αυτών, θα εκφέρουν τις απόψεις τους και εµείς,
αύριο το απόγευµα, θα µπορέσουµε να βρεθούµε πάλι την ίδια
ώρα, να συζητήσουµε. Τις ηµεροµηνίες τις προλαβαίνουµε.
Έχουµε πάρει ήδη µία παράταση µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, θα
µπορέσουµε να πάρουµε κι άλλη µία παράταση, όσο θέλετε,
έναν µήνα, δέκα µέρες, για να µπορέσει ο προϋπολογισµός του
Ιδρύµατος να επικαιροποιηθεί, διότι η λήξη ήταν 31 Δεκεµβρίου
του 2018.
Η δική µου πρόταση είναι, λοιπόν, να συζητήσουµε τα δύο
µέρη τώρα, που µπορούµε να τα συζητήσουµε. Θα συζητήσουµε
για τον Οργανισµό του Ιδρύµατος αύριο το απόγευµα, µετά την
ενηµέρωση του Διοικητικού Συµβουλίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκφέρει απόψεις. Οι απόψεις του Διοικητικού Συµβουλίου δεν είναι δεσµευτικές για τη Βουλή, η οποία νοµοθετεί
και καθορίζει το πώς θα διοικείται το Ίδρυµα. Και από εκεί και
πέρα να το συζητήσουµε αύριο το απόγευµα, για να κλείσει το
θέµα, για να µην έχουµε διαφωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με
όλον το σεβασµό στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εάν επιµείνετε στο ότι πρέπει να µη γίνει, θα το θέσω σε ψηφοφορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας
ακούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το θέµα των καταληκτικών ηµεροµηνιών που έθεσε η κ. Κοζοµπόλη, ξεπερνιέται, στην πολύ ακραία
περίπτωση και µε Ολοµέλεια την Πέµπτη, όπου υπάρχει κενό νοµοθετικής εργασίας. Ένα το κρατούµενο. Δεύτερον, ο κ. Παπαθεοδώρου είχε εκφράσει την επιφύλαξή µας στις συνεδριάσεις.
Τρίτον, είναι δυνατόν να προβλέπεται µέσα στον Οργανισµό,
αυτόν που θα ψηφίσουµε, ότι το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος δεν ελέγχει τη λειτουργία του και εµείς να µην τους
έχουµε ρωτήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Άρα
είναι στην ουσία η διαφωνία σας, όχι ότι δεν ενηµερώθηκαν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν αυτό δεν το αντιλαµβάνεται ένας
συνάδελφος ή µια συνάδελφος ως προσβολή, τι θα ψηφίσουµε
τότε; Εάν, δεν το αντιλαµβάνεστε ως προσβολή, δεν υπάρχει
λόγος να ψηφίσουµε. Κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά επειδή αύριο ο
δικός σας Πρόεδρος θα είναι ένας από τους πρώην Προέδρους
που θα συµµετέχει, δεν θα ήθελε να του φέρνει η Ολοµέλεια,
χωρίς να τον ρωτήσει, µια πολιτική επιλογή αλλαγής ενός Οργανισµού. Μήπως υπάρχει άλλη σκοπιµότητα και δεν θέλετε να
τους ρωτήσετε; Είναι λάθος οι σκέψεις αυτές. Εγώ δεν τις κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
αναρωτιέµαι, κύριε Λοβέρδο, εσείς γιατί θέτετε το θέµα τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν αποφασίσετε να µην ακούσετε
αυτήν την παράκληση, τότε στις οµιλίες µας θα αλλάξει το επίπεδο
συνοµιλιών µας επί του Κανονισµού της Βουλής και θα πάει να
γίνει ένα κανονικό επίπεδο συγκρουόµενων πολιτικών κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Άρα,
απειλείτε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει, όµως, να καταλάβετε ότι κάτι
σας λέµε αυτήν τη στιγµή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Πολύ ωραία, καταλάβαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ
προσωπικώς που δεν είµαι στην Επιτροπή Κανονισµού δεν καταλαβαίνω τίποτα απολύτως και καλό είναι να µιλάτε καθαρά να τα
ακούει και ο ελληνικός λαός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τον ελληνικό λαό τα λέω, όχι για
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
ωραία.
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Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Λυπούµαι,
γιατί µια τακτική που δεν την είχαµε συνηθίσει τα προηγούµενα
χρόνια, τον τελευταίο καιρό –ευτυχώς σήµερα όχι επενδυµένη
µε τη φρασεολογία για το ότι η χώρα βρίσκεται σε φάση δηµοκρατικής εκτροπής- έρχεται µε την έννοια ενός αιφνιδιασµού. Λυπούµαι πραγµατικά, διότι δύο µέρες την προηγούµενη εβδοµάδα
συζητήσαµε στην Επιτροπή Κανονισµού και δεν ηγέρθη τέτοιο
ζήτηµα, δηλαδή διαδικαστικό ζήτηµα, σε σχέση µε το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ιδρύµατος.
Αυτές οι επεξεργασίες που έχουν γίνει, έχουν γνωστοποιηθεί
προς όλους και έχουν σταλεί προς όλους, εδώ και µερικές εβδοµάδες. Αυτή η διαδικασία θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό, εάν
δεν υπήρχαν ενδιάµεσα τα θέµατα που αφορούσαν στις Πρέσπες, στη συνταγµατική Αναθεώρηση κ.λπ.. Ήρθαν µάλιστα από
κάποιους πρώην Προέδρους της Βουλής κάποιες παρατηρήσεις.
Κάποιες από αυτές ενσωµατώθηκαν ή ελήφθησαν υπ’ όψιν.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής. Θεωρώ εντελώς απολίτικη
και επικίνδυνη για τη Βουλή µια οιονεί ιδιοκτησιακή αντίληψη που
ενδεχοµένως υπάρχει στα µυαλά κάποιων. Εµένα δεν µε αφορά
αυτό το ζήτηµα. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η κωλυσιεργία σε
σχέση µε αυτό το ζήτηµα είναι εντελώς απαράδεκτη. Το Ίδρυµα
έχει γίνει πλέον ένας αρκετά µεγάλος Οργανισµός που θα ήθελε
εδώ και χρόνια τον εκσυγχρονισµό του και σε επίπεδο καταστατικού, οργανογράµµατος, λειτουργίας και σε επίπεδο οικονοµικό.
Εννοώ δηλαδή ότι είναι εξαιρετική η διαδικασία που έχει γίνει,
κύριε Λοβέρδο. Είναι εξαιρετικά τα ζητήµατα τα οποία αναφέρονται µέσα, σε ό,τι αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε ό,τι αφορά
τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο και σε ό,τι αφορά ένα
πραγµατικά σύγχρονο οργανόγραµµα για το Ίδρυµα, το οποίο κατά κοινή οµολογία- κάνει πολύ καλή δουλειά.
Το Ίδρυµα έχει πολυσχιδείς δραστηριότητες και αυτές δεν γίνονται γενικά και αόριστα από κάποιους εργαζόµενους στους
οποίους συνηθίζεται, όταν ερχόµαστε σε αυτήν την Αίθουσα, να
επιδαψιλεύετε τιµές για το πόσο καλά λειτουργούν. Γίνονται υπό
την καθηµερινή λειτουργία και διοίκηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άξιων στελεχών της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Δεν έγινε καµµία αλλαγή στο Ίδρυµα αυτά τα τέσσερα χρόνια.
Το λέω για κάποιους που ήταν µαθηµένοι να λειτουργούν µόνο
µε «δικούς» τους ανθρώπους. Δεν έγινε καµµία αλλαγή στο
Ίδρυµα.
Έµειναν όλοι οι άνθρωποι, βοήθησαν και βοηθούν και σε επίπεδο Επιστηµονικής Επιτροπής και παντού. Μάλιστα, στον προηγούµενο γενικό γραµµατέα δόθηκε παράταση και αφού έληξε
για δεύτερη φορά η θητεία του, ύστερα άλλαξε µε την κ. Μαρωνίτη.
Δεν έχει επισυµβεί τίποτα ούτε σε επίπεδο λειτουργίας, προγράµµατος, δηµόσιας παρουσίας του ιδρύµατος, το οποίο να δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα, να δηµιουργεί µια ένταση, πόσω
µάλλον να λειτουργεί υπέρ του υπαινιγµού του κ. Λοβέρδου, ο
οποίος περίπου απείλησε πως, αν συνεχιστεί η κουβέντα, θα είναι
σε ένα άλλο επίπεδο.
Εγώ προκαλώ αυτό το άλλο επίπεδο, διότι γνωρίζω πάρα πολύ
καλά για το Ίδρυµα και γνωρίζω επίσης εξαιρετικά το τι προσπάθησε να συµµαζέψει και το τι συµµαζεύει η παρούσα διοίκηση
του Ιδρύµατος από κάθε άποψη, και από την οικονοµική άποψη
και από την άποψη τού πώς ήταν διαρθρωµένες οι λειτουργίες,
οι συµβάσεις του Ιδρύµατος, η καθηµερινότητά του. Και µε τη
βοήθεια όλων από όλες τις πλευρές παράγεται ένα εξαιρετικό
έργο.
Δεν γνωρίζω αν την άλλη περίοδο θα είµαι καν Βουλευτής ή
αν θα είµαι πρώην Πρόεδρος της Βουλής ή αν θα συµµετέχω µε
οποιονδήποτε ρόλο στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.
Θέλω, όµως, να είµαι πάρα πολύ ευθύς. Η δουλειά παράγεται
κατά 99% µε βάση τις γενικές οδηγίες, που δίνει µία φορά τον
χρόνο το ΔΣ του Ιδρύµατος και την έγκριση του προϋπολογισµού
από την Εκτελεστική Επιτροπή, από τον εκάστοτε Πρόεδρο της
Βουλής, από την Επιστηµονική Επιτροπή. Δεν πρόκειται για ένα
Διοικητικό Συµβούλιο -και το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά οι συνάδελφοι, που εκπροσωπούν και τους Αρχηγούς των κοµµάτων,
οι οποίοι έρχονται εκεί και έχουν έγκαιρα όλα τα στοιχεία- το
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οποίο παρακολουθεί καθηµερινά τις διαδικασίες και δίνει κατεύθυνση σε αυτές και µε αυτήν την έννοια του αφαιρούνται κάποιες
αρµοδιότητες. Τίποτα δεν αφαιρείται.
Αυτά δε, τα οποία παραλάβαµε θελήσαµε και θέλουµε ακόµα
να τα εξορθολογήσουµε -για να χρησιµοποιήσω µια πολιτικά
σωστή έκφραση- είναι εξαιρετικά δυσχερή. Να σας αναφέρω
µόνο παραδείγµατος χάρη -ίσως δεν το γνωρίζετε- την ευθύνη,
που έχει το Ίδρυµα για το Γράµµο, για το Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης και το πόσο δύσκολο είναι και το τι παρεµβάσεις πρέπει
να γίνουν εκεί και µε έξοδα και µε προσοχή, έτσι ώστε να µπορεί
να λειτουργεί. Ευτυχώς, για την ώρα δεν έχει γίνει κάτι στο
Γράµµο ή αλλού.
Άρα, δεν υπάρχει καµµία έννοια εκκρεµότητας και γνωµοδότησης, κατά τον Κανονισµό. Αυτό έγινε στην Επιτροπή Κανονισµού. Φέραµε τις εισηγήσεις, ήρθαν οι εισηγήσεις και είχαν
µοιραστεί πάρα πολύ έγκαιρα. Όποιος θεωρεί ότι έχει κάποια
ιδιοκτησιακή αντίληψη, γιατί υπήρξε Πρόεδρος πριν από µερικά
χρόνια εδώ ή εγώ επειδή είµαι τώρα Πρόεδρος -εγώ για τον
εαυτό µου δεν την έχω, που είµαι τώρα Πρόεδρος- ας αρθρογραφήσει. Ελάχιστοι αρθρογραφούν και συχνά, οι περισσότεροι
πρώην συνάδελφοι παράγουν πολύ καλή πνευµατική δουλειά δηµόσια. Τους σεβόµαστε πάρα πολύ είτε έτσι είτε αλλιώς. Αρθρογραφούν, γράφουν βιβλία και έχουν θέσεις, ακόµα και στην
Ακαδηµία. Πιστεύω ότι, έτσι όπως αποδεικνύεται και από τα Πρακτικά είναι εξαιρετικά ευτυχείς, διότι το Ίδρυµα, που έβαλαν
πρώτα αυτοί το λιθαράκι, για να γίνει, λειτουργεί πλέον σε ένα
άλλο επίπεδο, το οποίο τυγχάνει της κοινής αναγνώρισης όλων
των πνευµατικών ιδρυµάτων της χώρας, της κοινής γνώµης, φορέων, των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, που έρχονται εδώ και
ξεναγούνται και στις εκθέσεις που γίνονται.
Δεν αντιλαµβάνοµαι αν υπάρχει ένα πρόβληµα ουσίας, µε
βάση τον τρόπο που το θέτετε, δηλαδή οικονοµικής διασπάθισης
-θέλω να είµαι πολύ ανοικτός- διοικητικής χειραγώγησης, λάθους
πολιτικού προσανατολισµού σε αυτά που κάνει το Ίδρυµα. Και
εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχαν αυτά, εδώ ήµασταν κάθε µέρα
όλα αυτά τα χρόνια, να τα πούµε. Και να τα πούµε και στην Επιτροπή Κανονισµού.
Άρα, δεν δέχοµαι ότι υπάρχει ούτε διαδικαστικό θέµα ούτε
επενδεδυµένο διαδικαστικά πολιτικό θέµα. Και γι’ αυτό, θα παρακαλούσα σήµερα να συνεχίσει η διαδικασία. Όποιος θέλει να
πει πράγµατα επί της ουσίας, να τα πει και επιφυλάσσοµαι να
υπάρξουν καταλυτικές απαντήσεις, κύριε Λοβέρδο, τις οποίες
ίσως δεν γνωρίζετε, διότι ενηµερωθήκατε από τον συνάδελφό
σας, τον κ. Παπαθεοδώρου ή από άλλους παράγοντες, που εν
πάση περιπτώσει, δεν έχουν πλέον τον πρώτο λόγο µέσα στη
Βουλή ούτε στα του Ιδρύµατος της Βουλής.
Μπορεί να έχουν µία γενική άποψη, µερικές φορές και υβριστική, η οποία εκφέρεται απέναντί µας τα τελευταία χρόνια. Δεν
έχουν απαντηθεί αυτά ούτε υπάρχει καµµία πιθανότητα να απαντηθούν. Πλην, όµως, η πραγµατικότητα του Ιδρύµατος, διότι
είστε και πανεπιστηµιακός και παρακολουθείτε την εξέλιξη του
Ιδρύµατος, είναι πολυσήµαντη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµµετέχω στο Ίδρυµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Βεβαίως,
συµµετέχετε. Πέρσι και πρόπερσι είχατε κανένα πρόβληµα από
αυτά που είχαν παρουσιαστεί; Έχει καταγραφεί τίποτα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι θέµα αγένειας… (δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι θέµα
αγένειας το ότι έγινε µία µεγάλη προσπάθεια να εξορθολογιστούν καταστάσεις, να εναρµονιστούν, να φτιαχτεί επιτέλους
ένας κανονισµός -τον οποίον δεν γνωρίζαµε καν ότι υπήρχε -ούτε
εσείς που συµµετείχατε το γνωρίζατε- να µπει µία τάξη στα οργανογράµµατα, να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια; Είναι αγένεια
αυτό το πράγµα; Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι ανάλυση
επί της ουσίας. Θα τα πούµε αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Μα, επί της
ουσίας είναι η αντίρρησή σας και είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν
είναι διαδικαστικό το ζήτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι βαθύτατα πολιτικό!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Επειδή είναι
βαθύτατα πολιτικό, κύριε Λοβέρδο, σας λέω κι εγώ ότι, όποιος
έχει να πει πολιτικά πράγµατα, θα τα πει στην Ολοµέλεια της
Βουλής. Δεν θα τα πει εν κλειστώ ,όταν βρισκόµαστε ως Διοικητικό Συµβούλιο µία φορά τον χρόνο, απλώς για να γράφονται στα
Πρακτικά τα θέµατα.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, όσοι συµµετέχετε κιόλας -πόσω
µάλλον που συµµετέχετε κι εσείς και από τη Νέα Δηµοκρατία και
από αλλού, διότι δεν έρχονται οι Αρχηγοί των κοµµάτων, ευλόγως- ό,τι είναι, να τα πείτε εδώ ενώπιον και του ελληνικού λαού
και στο µόνο αρµόδιο, σε τελευταία ανάλυση, όργανο, που είναι
η Ολοµέλεια της Βουλής. Αν θέλετε, δηλαδή, να µην υπάρξει κανονισµός, όπως δεν υπήρχε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε τελευταία ανάλυση. Εγώ µιλάω για
µία προτελευταία
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Η προτελευταία ανάλυση είναι η Επιτροπή Κανονισµού σε δύο συνεδριάσεις,
η εκτελεστική επιτροπή, ο Πρόεδρος της Βουλής. Αυτή είναι η
προτελευταία. Το Διοικητικό Συµβούλιο ετησίως εγκρίνει τον
προϋπολογισµό, ο οποίος, δεν έχει γίνει µερικούς µήνες πριν, και
συµµετέχει στη διαµόρφωση του γενικού προγράµµατος, των εκδηλώσεων, εκδόσεων κ.λπ..
Δεν έχουν µπει τέτοια αντικείµενα εδώ. Είναι άλλο το αντικείµενο του αυριανού Διοικητικού Συµβουλίου. Δεν υπεισέρχεται σε
αυτά τα ζητήµατα. Το Ίδρυµα δεν λειτουργεί από το Διοικητικό
Συµβούλιο του, ούτε κατά διάνοια. Και ουδέποτε µπήκε θέµα στο
Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, που να αφορά στον τρόπο
λειτουργίας του Ιδρύµατος. Μπαίνει επί του προγραµµατισµού,
του απολογισµού και των οικονοµικών στοιχείων.
Εάν έχει συµµετάσχει κανείς, έστω και µία φορά, σε Διοικητικό
Συµβούλιο του Ιδρύµατος, αυτό το γνωρίζει. Απορώ: σε αυτή την
ύλη, σε αυτή την ατζέντα, τι ζητάτε να κάνει το Διοικητικό Συµβούλιο αύριο; Περί αυτού πρόκειται. Γι’ αυτό σας λέω ότι εκπλήσσοµαι από ένα αιφνιδιασµό, ο οποίος προφανώς, έχει έναν
γενικότερο πολιτικό σχεδιασµό, που δεν µπορώ να αντιληφθώ,
ούτε είµαι και υποχρεωµένος, άλλωστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ως
προς το παρεµπίπτον, λοιπόν, ζήτηµα, θα προχωρήσουµε σε ψηφοφορία δι’ εγέρσεως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµείς δηλώνουµε
«παρών».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κι εµείς δηλώνουµε
«παρών».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κι εγώ «παρών», κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όποιος
ή όποια συνάδελφος, λοιπόν, πιστεύει ότι πρέπει να αναβληθεί η
σηµερινή συζήτηση, ως προς το δεύτερο θέµα, παρακαλώ να
εγερθεί.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την αναβολή της σηµερινής συνεδρίασης)
Προφανώς ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Νοµίζω, λοιπόν, τώρα ότι µπορούµε να µπούµε στη συζήτηση.
Τον λόγο έχει για πέντε λεπτά η κ. Κοζοµπόλη, η οποία είναι η εισηγήτρια από τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Η συζήτηση που προηγήθηκε, πράγµατι, προκαλεί ερωτηµατικά και δεν µπορώ να αντιληφθώ κι εγώ τον λόγο. Θέλω να επισηµάνω ότι επί τρεισήµισι χρόνια συνεδριάζει τακτικά η Επιτροπή
Κανονισµού της Βουλής κι έχει αλλάξει όλο τον κώδικα, που
αφορά το προσωπικό και τη διαχείρισή του, έχει µαζέψει τις διάσπαρτες, τις αόριστες, τις αόρατες, τις κρυµµένες διατάξεις, τις
έχει κάνει έναν κανονισµό, ο οποίος µάλιστα είναι κωδικοποιηµένος και έτοιµος να εκδοθεί και µε διαφανείς διαδικασίες. Απορώ
γιατί, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
Εντύπωση, επίσης, µου προκαλεί ότι σε δύο συνεδριάσεις
στην επιτροπή δεν εγέρθηκε από κανέναν τέτοιο θέµα.
Τρίτον, θέλω να θυµίσω το εξής: Ο κανονισµός, ο Οργανισµός
του Ιδρύµατος έχει τεθεί ως θέµα ηµερήσιας διάταξης πριν από
την προηγούµενη συνεδρίαση, πριν από την ψήφο εµπιστοσύνης
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στη Βουλή. Και αναβλήθηκαν τότε τα δύο θέµατα και µετά εισήχθη µόνο το ένα. Ως εισήγηση, ως πρόταση δηλαδή το έχουµε
εµείς, η Επιτροπή Κανονισµού, τουλάχιστον έναν µήνα στα χέρια
µας. Δεν λέω για τις συζητήσεις, που γίνονται από το καλοκαίρι
του 2018. Εποµένως, θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι προσχηµατική και σίγουρα κρύβεται κάτι άλλο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε δύο θέµατα.
Το κύριο, όµως, είναι αυτό που προαναφέρθηκε, ο Οργανισµός
του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία.
Το 1997, ως γνωστόν, αποφασίστηκε η σύσταση του νοµικού
προσώπου της Βουλής, µε σκοπό τη διάδοση των αρχών του Κοινοβουλευτισµού και της Δηµοκρατίας. Το 1999 ψηφίστηκε η σύσταση του Οργανισµού του Ιδρύµατος, που λειτούργησε για
πρώτη φορά το 2004. Το Ίδρυµα µε τη δράση του, συµβάλλει
στην εξωστρέφεια και στο άνοιγµα της Βουλής στην κοινωνία,
ενισχύοντας έτσι τους δεσµούς των πολιτών µε τη Βουλή και το
έργο της.
Η επιδίωξη αυτή υλοποιείται, µέσα από τη δηµιουργία και την
προσφορά στην κοινωνία, υψηλής ποιότητας πολιτιστικού και
µορφωτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυµα της Βουλής
διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα
και πραγµατοποιεί εκδόσεις. Επίσης, το Ίδρυµα εκπονεί ή αναθέτει ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες και συνεργάζεται µε
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται µε το έργο του.
Τον Ιούλιο του 2018, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και τη διασφάλιση της εύρυθµης και διαφανούς λειτουργίας των οικονοµικών του Ιδρύµατος, αποφασίστηκε τροποποίηση του
Οργανισµού του Ιδρύµατος. Και θα αναφερθώ επιγραµµατικά
ακολούθως.
Προβλέφθηκε ότι οι δαπάνες του Ιδρύµατος υπάγονται από
01-01-2019 στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και οµοίως ορίστηκε ότι και τα απολογιστικά στοιχεία του Ιδρύµατος υπάγονται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος είναι ετήσιος και διενεργείται µετά το τέλος
κάθε οικονοµικής χρήσης.
Επίσης, παρ’ ότι είχε προβλεφθεί αρχικά -το 1999 που συστάθηκε ο Οργανισµός του Ιδρύµατος- εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του, ουδέποτε αυτός εκπονήθηκε, ενώ η οικονοµική
του λειτουργία και η διοικητική του διάρθρωση κινούνταν σε ένα
ρευστό προβληµατικό και ασαφές πλαίσιο.
Έτσι, καταρτίστηκε και κωδικοποιήθηκε, σε ένα ενιαίο συνεκτικό κείµενο, ένας σύγχρονος Οργανισµός του Ιδρύµατος της
Βουλής, που αποτυπώνει τη σηµερινή του εικόνα και κατοχυρώνει τη µελλοντική δυναµική του. Συµπεριλαµβάνει για πρώτη
φορά εσωτερικό κανονισµό προσωπικού -δηλαδή πειθαρχικό δίκαιο, κατάσταση προσωπικού κ.λπ.- ο οποίος είναι λεπτοµερής
και εύκολα εφαρµόσιµος.
Επανακαθορίζει τα όργανα του Ιδρύµατος, που είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συµβούλιο. Και εδώ, επιτρέψτε µου να πω,
ότι δεν αλλάζουν οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου.
Πουθενά! Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ανησυχία. Είναι όλα τα
όργανα ως είχαν -δεν τα επαναλαµβάνω, γιατί δεν έχω τον
χρόνο- µόνο που θεσµοθετείται η επιστηµονική επιτροπή, η
οποία ήδη λειτουργούσε, αλλά δεν είχε θεσµοθετηθεί.
Ορίζεται η διαδικασία επιλογής των προϊσταµένων και συνιστώνται πενήντα πέντε οργανικές θέσεις προσωπικού και κατανέµονται ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Εδώ θέλω να πω ότι δεν
υπήρχε αριθµός οργανικών θέσεων. Μπορούσε να ήταν απεριόριστος ο αριθµός.
Ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα του προσωπικού του Ιδρύµατος, όπως ότι οι προσλήψεις γίνονται από την εκτελεστική επιτροπή και καλύπτουν οργανικές θέσεις, ενώ τίθενται
συγκεκριµένες προϋποθέσεις για αποσπάσεις προσωπικού, διάρκεια κ.λπ., τα προσόντα διορισµού, οι αποδοχές του προσωπικού,
το ωράριο εργασίας. Εδώ θέλω να πω ότι, επειδή ήταν ασαφές,
ήταν δύσκολο να αποζηµιωθούν οι εργαζόµενοι για την υπερωριακή τους απασχόληση, η οποία µέχρι σήµερα ήταν αρρύθµιστη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Θέλω δύο λεπτά ακόµα, κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν θα προλάβω
να τα πω.
Επίσης, καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι πειθαρχικές ποινές, σύµφωνα µε το Πειθαρχικό Δίκαιο και την ανάλογη εφαρµογή των κανόνων του Ποινικού Δικαίου και της
ποινικής δικονοµίας και η πειθαρχική διαδικασία. Τέλος, τίθενται
οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων και παροχής προµηθειών.
Εκτός του Οργανισµού του Ιδρύµατος για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία έχουµε και τροποποιήσεις µερικότερες
στο δεύτερο µέρος, στο οποίο, µε προτεινόµενες προσθήκες, η
προβλεπόµενη από το 2015 µείωση των θέσεων µετακλητών
υπαλλήλων στα γραφεία πρώην Προέδρων της Βουλής και
πρώην Πρωθυπουργών δεν εφαρµόζονται, στην περίπτωση που
τα ανωτέρω πρόσωπα είναι Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές.
Επίσης, προτείνεται κατά µία ακόµα βουλευτική περίοδο η περαιτέρω µείωση των µετακλητών υπαλλήλων των άνω προσώπων.
Επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινοβουλευτικών Αρχείων. Εδώ ουσιαστικά, δεν υπήρχε συγκεκριµένο τµήµα και φτιάχνεται.
Εξορθολογίζονται οι διατάξεις για τη διάρθρωση του Γραφείου του Ειδικού Γραµµατέα της Βουλής, χωρίς να αυξάνονται
οι θέσεις εργαζοµένων.
Τέλος, προτείνεται η δηµιουργία δύο γραφείων στον τοµέα τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθµού στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθµό της Βουλής.
Στο Κοινοβουλευτικό Μέρος προτείνεται προσθήκη στο άρθρο
41 Β, µε το οποίο αναβαθµίζονται οι σχέσεις του Κοινοβουλίου
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ.
Τραγάκη, 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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αριδαίας Πέλλας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τραγάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εγώ θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πέντε
λεπτά είναι ο χρόνος σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όχι, όχι. Θα βάλετε δέκα λεπτά, κυρία
Πρόεδρε. Όσο δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχουµε
και ερωτήσεις. Έχουµε πολλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Εγώ θα ξεκινήσω µε ευχαριστίες. Το
συνηθίζω κάθε φορά που παίρνω τον λόγο στην Ολοµέλεια της
Βουλής και ειδικά όταν µιλάω για τον Κανονισµό.
Οι ευχαριστίες µου πηγαίνουν κατ’ αρχάς, στο προσωπικό της
Βουλής, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συµµετοχή του
σε όλες τις εκδηλώσεις και για το γεγονός ότι είναι εκείνοι, που
είναι ο καθρέφτης της Βουλής και έχουν στοχοποιηθεί άδικα,
διότι οι πολιτικές µας διαφορές στοχοποιούν τους υπαλλήλους
της Βουλής.
Και για να είµαι ξεκάθαρος, θέλω να πω εκ προοιµίου πως ό,τι
συζητήσαµε στον Κανονισµό ήταν και µε τη συναίνεση του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επίσης, όλους τους διατελέσαντες
Γενικούς Γραµµατείς του Ιδρύµατος. Όλοι έχουν επιτελέσει το
έργο, που τους αναλογούσε, έχουν βάλει ένα λιθαράκι.
Τώρα θα αναφερθώ στον Οργανισµό του Ιδρύµατος. Ο Οργανισµός του Ιδρύµατος, από τις 9 Ιουνίου του 1999, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναθεωρήθηκε το
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2004 από την κ. Μπενάκη, που την εκτελεστική επιτροπή από τριµελή την κάναµε πενταµελή. Το 2018 δε πήραµε µια πρωτοβουλία στην Ολοµέλεια της Βουλής, η οποία έπρεπε να γίνει, για τα
οικονοµικά του Ιδρύµατος. Διότι το Ίδρυµα πλέον, όπως και η
Βουλή, έχει τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και έγινε. Είναι
πολύ λογικό.
Να πω κάτι για τον Οργανισµό. Είναι πολύ λεπτοµερής ο Οργανισµός. Μάλιστα, τον έχετε αποκαλέσει σχολαστικό. Έχει πολλές λεπτοµέρειες. Θα µπορούσε να είναι πιο σχοινοτενής, πιο
λιτός. Παρ’ όλα αυτά, έχει αρκετά θετικά στοιχεία τα οποία είχαµε κατά καιρούς συµφωνήσει όλοι µας να γίνουν κάποτε. Για
τον Κανονισµό τους Ιδρύµατος, για τον Οργανισµό του Ιδρύµατος µιλάµε από το 2005, αν δεν απατώµαι. Πάντοτε λέγαµε «πότε
θα κάνουµε τον Οργανισµό»; Και έγινε ο Οργανισµός.
Ο Οργανισµός έχει µια ιδιοµορφία. Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διέπεται από κανόνες νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και χρηµατοδοτείται από τη Βουλή. Είναι υβριδικός,
δηλαδή. Εξαρτάται από τρία µέρη η λειτουργία του Οργανισµού.
Εγώ θα µιλήσω για το Διοικητικό Συµβούλιο τώρα, επειδή ετέθη
το θέµα, το είχα θέσει εγώ.
Σύµφωνα µε τη διάταξη της ιδρύσεώς του Ιδρύµατος το 1999
, -ξεκινάει έτσι- «Το Ίδρυµα διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο», που σηµαίνει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο έχει και διοικητικές αρµοδιότητες;
Αν ανατρέξουµε, όµως, στην παράγραφο 4 πάλι, θα δείτε πως
εκεί λέει ότι δίνει τις κατευθύνσεις, διότι είναι λογικό, πρώην
Πρωθυπουργοί και πρώην Πρόεδροι Βουλής να µην µπορούν να
ασχοληθούν µε τα διοικητικά ή τα εκτελεστικά. Δίνει τις κατευθύνσεις. Εκεί είναι η δική µου ένσταση, εάν ερωτήθηκε το Διοικητικό Συµβούλιο να δώσει κατευθύνσεις για τον Οργανισµό
λειτουργίας του Ιδρύµατος. Είναι ένα θέµα, το οποίο πρέπει να
αντιµετωπιστεί.
Είναι ακόµα πάνω στα θεωρεία τα παιδιά από την Αριδαία και
θέλω να πω ότι το Ίδρυµα -διαφωνώ ριζικά- είναι ο καθρέφτης της
Βουλής. Είναι ο µεγαλύτερος διαφηµιστής. Εκατό χιλιάδες παιδιά
επισκέπτονται ετησίως τη Βουλή και το Ίδρυµα και τις εκθέσεις
που κάνει το Ίδρυµα. Αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφηµιστές µας.
Κάποτε, κι εγώ ήµουν στη θέση του κ. Βούτση και προήδρευα.
Αρκετές φορές, βρίσκω -ακόµα και τώρα- στον δρόµο ανθρώπους που είχαν έρθει πριν από δέκα, δεκαπέντε χρόνια στη
Βουλή και λένε πόσο ωραία ήταν που είχαν δει την Έκθεση του
Ιδρύµατος της Βουλής, αλλά και την ίδια τη Βουλή.
Τώρα σε ό,τι αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, πράγµατι η
Εκτελεστική Επιτροπή, από πενταµελής έγινε επταµελής. Εκεί
υπάρχει µία ένσταση πώς διοικείται, πώς ορίζονται. Ο Γενικός
Γραµµατέας του Ιδρύµατος είναι από τα τρία πέµπτα της Διάσκεψης των Προέδρων. Στον Οργανισµό πώς λειτούργησε εξαρχής; Από τα τρία πέµπτα ήταν και οι δύο άλλοι συµµετέχοντες
στην τριµελή επιτροπή, αλλά µετά διευρύνθηκε. Τα καινούρια
µέλη, δηλαδή, είναι ο Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Εδώ θα πω για την Επιστηµονική Επιτροπή, που δηµιουργήθηκε. Η Επιστηµονική Επιτροπή, που λειτουργεί τώρα, αν δεν
απατώµαι, απαρτίζεται από δεκατρία άτοµα. Εδώ προβλέπει ότι
θα είναι από εννιά έως δεκαεπτά. Το ερώτηµά µου κι εµένα στην
επιτροπή ήταν, γιατί να είναι τόσο πολυµελής, από εννιά έως δεκαεπτά και γιατί να υπάρχει τόσο µεγάλη απόσταση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω δέκα λεπτά.
Η απάντηση ήταν -τη βρήκα και λογική την απάντηση αυτή- ότι
στους συµµετέχοντες είναι άνθρωποι επιστηµονικού κύρους, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πραγµατικά και στις εκθέσεις και
στις εκδόσεις της Βουλής, άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν και
κάνουν συµβούλιο τουλάχιστον µία φορά τον µήνα, δηλαδή κάνουν περίπου δώδεκα συνεδριάσεις τον χρόνο και η αµοιβή τους
είναι 100 ευρώ. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει οικονοµικό κίνητρο. Είναι θέµα προσφοράς.
Γιατί να είναι δεκαεπτά; Πόσοι να είναι; Να είναι δεκαπέντε;
Δεκατρείς είναι τώρα. Δεκαεπτά είναι το ανώτατο όριο. Ρώτησα,
γιατί να είναι το ανώτατο όριο δεκαεπτά; Η απάντηση ήταν -και
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αυτή λογική- ότι ετοιµάζουµε τώρα τα διακόσια χρόνια από την
Παλιγγενεσία και θα χρειαστούµε περίπου δυο ανθρώπους
ακόµα να συµµετέχουν στην Επιστηµονική Επιτροπή του Ιδρύµατος. Είναι λογικό και αυτό.
Θα ήθελα να αναφερθώ, επίσης, στο ίδρυµα σε ό,τι αφορά τα
πολλά τµήµατα. Το έκανα παρατήρηση εγώ. Έχει πολλά τµήµατα. Έχει τριάντα δύο εργαζοµένους, για να ξέρετε -θα πάω και
στο άρθρο 22- το Ίδρυµα και τρεις αποσπασµένους από τη
Βουλή, που τώρα έχει µείνει ένας. Φτάνουν αυτοί; Ναι, είναι εντάξει. Θα δούµε. Θα το πω στο άρθρο 22. Είναι πολλά, όµως, τα
τµήµατα, έξι τµήµατα για τριάντα δύο υπαλλήλους, άντε να γίνουν τριάντα πέντε ή τριάντα έξι.
Είχα ζητήσει εγώ µία ενοποίηση. Παραδείγµατος χάριν, εδώ
στη Βουλή ο γενικός διευθυντής είναι και οικονοµικών και διοικητικών. Ας είναι, λοιπόν, και στο ίδρυµα το τµήµα και διοικητικών
και οικονοµικών υπηρεσιών. Είναι µία πρόταση την οποία είχα
κάνει εδώ.
Θα έρθω τώρα στο άρθρο 22, το οποίο έχει βληθεί.
Όσον αφορά στο άρθρο 22, όταν είδα τον αριθµό πενήντα
πέντε, το πρώτο µου ερώτηµα ήταν: Γιατί πενήντα πέντε και πού
είναι οι πενήντα πέντε; Τι πάτε να κάνετε; Πάτε να κάνετε προσλήψεις πενήντα πέντε ατόµων; Πήρα µια απάντηση. Παραδείγµατος χάριν, µέσα στα πενήντα πέντε άτοµα είναι οι τριάντα δύο
που υπηρετούν ήδη στο ίδρυµα. Είναι τριάντα δύο άτοµα που
υπηρετούν στο ίδρυµα. Μάλιστα, ρώτησα τον Πρόεδρο και τον
ρώτησα ευθαρσώς. Του λέω: «Πρόεδρε, πας να κάνεις διορισµούς;». «Όχι», µου λέει. «Άντε να χρειαστεί έναν, δύο, τρεις,
τέσσερις ανθρώπους να πάρω ακόµα». Εγώ κρατάω αυτή τη δέσµευση του Προέδρου.
Και τι κάναµε τότε για τους υπηρετούντες στο Ίδρυµα; Υπήρχε
µία µεγάλη αδικία, το έθιξε και η κ. Κοζοµπόλη, σε ό,τι αφορά τις
υπερωρίες. Υπάρχει µία οµάδα εργαζοµένων στο ίδρυµα, παραδείγµατος χάριν οι ξεναγοί, οι οποίοι δουλεύουν σχεδόν επί δωδεκαώρου βάσεως κάθε µέρα για να ξεναγούν τα παιδιά µας και
δουλεύουν και επί δωδεκαώρου βάσεως τα Σαββατοκύριακα.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Εκεί έπαιρναν είκοσι ώρες όλοι οι
υπάλληλοι. Τώρα γίνεται µία κατανοµή των υπερωριών σε ό,τι
αφορά αυτό.
Τώρα, για τον προληπτικό και τον κατασταλτικό έλεγχο µίλησα
και νοµίζω ότι έπρεπε να γίνει και έγινε.
Θα αναφερθώ τώρα και στο Δεύτερο Μέρος σε ό,τι αφορά,
κατ’ αρχάς, τους πρώην Πρωθυπουργούς και πρώην Προέδρους
της Βουλής -το ότι µετατίθεται κατά µία Περίοδο και από τη ΙΖ’
πάει στη ΙΘ’ Περίοδο-, τους µετακλητούς υπαλλήλους, που
έχουν βέβαια, αλλά τους αφαιρούνται ορισµένοι.
Κοιτάξτε να δείτε. Ένας πρώην Πρωθυπουργός, παραδείγµατος χάριν, έχει κι άλλες δραστηριότητες και πολλές δραστηριότητες. Λογικό είναι. Το βρίσκω λογικό -και δεν είναι πολλοί αυτοί.
Μη νοµίζετε ότι είναι πολλοί αυτοί. Είναι περίπου δεκαπέντε άνθρωποι όλοι κι όλοι. Αφορά πρώην Πρωθυπουργούς και πρώην
Προέδρους της Βουλής. Και βέβαια, καθώς εγώ θέλω να είµαι
τίµιος, δεν αφορά ούτε τον κ. Βούτση ούτε την κυρία Προέδρο
που ήταν προηγουµένως, διότι αυτό θα ισχύσει µετά από δύο
βουλευτικές περιόδους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτή
είναι η αλήθεια.
Θέλω όµως κάτι να πω, κύριε Πρόεδρε, για τη βιβλιοθήκη.
Πρέπει να γίνει ειδικός κανονισµός για τη βιβλιοθήκη και να κάνουµε, ας πούµε, κατανοµή αρµοδιοτήτων. Αυτή η κατανοµή αρµοδιοτήτων θα πρέπει να είναι µια κατανοµή αρµοδιοτήτων η
οποία πρέπει να γίνει µε τους υπηρετούντες εκεί στη βιβλιοθήκη
της Βουλής, γιατί η βιβλιοθήκη της Βουλής είναι ένας θησαυρός.
Κρατήστε το αυτό. Πέρα από το ότι είναι ένας θησαυρός, γίνεται
προσπάθεια ώστε από την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη να έλθει, παραδείγµατος χάριν, το αρχείο Τσουδερού ή να έλθει εδώ η Βιβλιοθήκη Παπαδηµητρίου, να αποδεχθούµε δωρεές. Ξέρετε ότι
πάρα πολλοί αφήνουν δωρεά στη Βουλή τη βιβλιοθήκη τους ή
το αρχείο τους. Η αποδοχή, λοιπόν, πρέπει να γίνεται µε καταµερισµό των αρµοδιοτήτων στην ίδια τη βιβλιοθήκη. Γι’ αυτό
µιλάω και για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων.
Έχω δύο παρατηρήσεις για το Κανάλι της Βουλής. Εγώ συµφώνησα µε τον κ. Παφίλη στην επιτροπή για αυτό το θέµα. Δη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΓ’ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

λαδή, για το Γραφείο Επιλογής του Προγράµµατος και το Γραφείο Σύνθεσης και Ροής Προγράµµατος πρέπει να υπάρχει µια
διακοινοβουλευτική επιτροπή η οποία να ασχολείται µε αυτό για
το Κανάλι της Βουλής. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνετε
δεκτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τίποτα. Θα συµφωνήσουµε όλοι.
Πάντα συµφωνούµε σε ορισµένα όταν υπάρχει συναίνεση.
Θα κλείσω µε αυτά που πρότεινε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Βουλής,
που µπήκαν αυτούσια οι προτάσεις τους. Ήταν προτάσεις τις
οποίες είχαµε επεξεργαστεί από παλιά. Είχα διατελέσει αρκετά
χρόνια Πρόεδρος και των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Είχα συµµετάσχει σε πέντε COSAC και είχα προεδρεύσει στη µία. Ένα αίτηµα, το οποίο είχαµε πάντοτε τότε, ήταν το άρθρο 13. Δηλαδή,
στην τελευταία COSAC που προήδρευα εγώ είχα θέσει µετ’ επιτάσεως το άρθρο 13. Θα σας πω τι αφορά το άρθρο 13. Είναι η
πορεία της Νοµισµατικής και Οικονοµικής Ένωσης ανά εξάµηνο,
δηλαδή να έρχεται στη Βουλή η έκθεση ανά εξάµηνο.
Και µια άλλη καινοτοµία σε ό,τι αφορά αυτό το θέµα των διεθνών σχέσεων είναι ότι πλέον ο επίτροπος, ο οποίος διορίζεται
από τη χώρα µας, θα περνά από ακρόαση από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Είναι λογικό. Από τους σαράντα τρεις συµµετέχοντες οι είκοσι επτά χώρες τον επίτροπο
τον ακροώνται. Γιατί, λοιπόν, κι εµείς να µην ακροώµεθα τον επίτροπο τον οποίο θα στείλουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Επί της αρχής εγώ είµαι σύµφωνος. Επί ορισµένων άρθρων πιθανόν να επιφυλαχθώ αφού θα ακούσω και τον κύριο Πρόεδρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κύριος Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας αρχίσουµε από το τέλος. Δεν έχουµε αντίρρηση για τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α ως έχει. Από εµάς
δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση ως προς αυτό.
Σε ό,τι αφορά το έτερο, το δεύτερο θέµα, που σχετίζεται µε
τη λειτουργία της Βουλής και ειδικά µε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, είµαστε σύµφωνοι. Καλή είναι η σκέψη αυτή για
την ακρόαση του επιτρόπου. Μπορεί να γίνει και χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αν υπήρχε, ακόµη καλύτερα. Και εδώ δεν
έχουµε αντιρρήσεις.
Έχουµε αντίρρηση, όµως, κύριε Πρόεδρε, στον οργανισµό και
είµαι υποχρεωµένος να επαναλάβω όσα προείπα.
Θα ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Εάν κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έγινα κατανοητός όταν έθεσα θέµατα ευγένειας
και µη προσβολής, αυτός δεν καταλαβαίνει. Όµως για τις ανάγκες του κοινοβουλευτικού έργου ας τα επαναλάβω.
Υπάρχει ένα διοικητικό συµβούλιο, διατηρείται και από τον οργανισµό µε τη σηµερινή του τροποποίηση, από το 1999, που συγκροτείται από υψηλοτάτου κύρους πολιτικά πρόσωπα και αυτόν
ή αυτήν που επέλεξε η Βουλή ως Πρόεδρό της τον νοούµε ως
πρόσωπο υψηλού κύρους. Έναν πρώην Πρωθυπουργό, που ο
ελληνικός λαός επέλεξε να είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο της
χώρας, τον νοούµε ως πρόσωπο υψηλού πολιτικού κύρους. Τους
αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων, που εκλέγονται µέσα από
δηµοκρατικές διαδικασίες, τους εννοούµε ως πρόσωπα υψηλού
πολιτικού κύρους. Αυτοί συγκροτούν το διοικητικό συµβούλιο
του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία.
Δεν µπορείς, όταν είσαι νυν Πρόεδρος της Βουλής, να τους
προσβάλλεις. Πώς τους προσβάλλεις; Όταν τους αναθέτεις κάποια καθήκοντα και µε αυτόν τον οργανισµό, αλλά για τις αλλαγές που αφορούν τις αρµοδιότητές τους δεν τους ρωτάς. Γιατί
δεν τους ρωτάς; Τα νοείς ως πρόσωπα πολιτικού κύρους υψηλοτάτου επιπέδου για να σου κάνουν τι; Για να είναι εκεί; Για να
προσέρχονται στη µία συνεδρίαση που ορίζεις από τις τρεις έως
ελάχιστο αριθµό συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου,
όταν ορίζεις ότι αυτό το διοικητικό συµβούλιο κατευθύνει τη λειτουργία του ιδρύµατος και αυτό δίνει τις βασικές οδηγίες στην
εκτελεστική επιτροπή για να λειτουργήσει, αλλά και στην Επιστηµονική Επιτροπή; Είναι λογικό να θες να συνεδριάζει µία φορά;
Και η πρόβλεψη αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα. Μία φορά συ-
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νεδρίασε το διοικητικό συµβούλιο το 2018.
Γιατί τους προσβάλλετε αυτούς τους ανθρώπους; Μήπως –για
να µπούµε τώρα στην ουσία- επειδή τους αφαιρείτε δυνατότητες
λειτουργίας, όπως αυτή που προείπα; Μήπως, λόγω αυτού του
άρθρου του σχεδίου νόµου που προβλέπει περί διορισµών; Και
θέλω να το διαβάσω.
Κύριε Τραγάκη, πολύ επιεικής είστε. Το συγκεκριµένο άρθρο
-είναι το άρθρο 22- καταλήγει στην παράγραφο 4. Αφού εξαγγέλλει πενήντα πέντε θέσεις προσωπικού, στην παράγραφο 4 η
πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται µε βάση τις ανάγκες του
ιδρύµατος, για την πρόσληψη εισηγείται ο γενικός γραµµατέας
του ιδρύµατος, ο οποίος φέρει το θέµα και τα λοιπά.
Γιατί να είναι εγγύηση από πλευράς σηµερινής «ΠλειοψηφίαςΜειοψηφίας» µία γνώµη, µία λέξη, µία διαβεβαίωση ότι δεν θα
κάνουµε προσλήψεις; Δεν αύξησαν τους µετακλητούς υπαλλήλους; Δεν πολλαπλασίασαν τους µετακλητούς υπαλλήλους; Το
έκαναν! Γιατί εδώ αυτό να µην σας ανησυχεί; Αύριο, στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος αυτά θα
ακουστούν από προηγούµενους Προέδρους, από µέλη της διοίκησης του ιδρύµατος. Γιατί να µην έχει γίνει µια εναρµονισµένη
λειτουργία το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, ούτως ώστε αυτά
να αποφευχθούν;
Ρωτάει ο Πρόεδρος: «Υπαινίσσεστε κάτι βαρύτερο;». Αυτά
υπαινίσσοµαι. Όταν έκανα τη διαδικαστική µου πρόταση, αυτά
υπαινισσόµουν, όχι κοσµογονικές, κύριε Πρόεδρε, καταστάσεις
και συµπτώµατα, αλλά συγκεκριµένες πολιτικές αιτιάσεις που
υπάρχουν, που µπορούν να υπάρξουν, που έπρεπε να τις έχετε
ακούσει.
Υπάρχει ζήτηµα που σχετίζεται µε τη γραφειοκρατία. Όπως το
διάβασα και όπως το διαβάζει οποιοσδήποτε ρίχνει µία µατιά,
είναι ένας δαιδαλώδης οργανισµός που αποτυπώνεται στις κανονιστικές διατάξεις της λειτουργίας του. Είναι το Ίδρυµα για
τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία ένα Ίδρυµα που απαιτεί τέτοιο κανονισµό λειτουργίας;
Είναι αυτό τάξη, κυρία Κοζοµπόλη; Είναι αυτό τάξη ή είναι γραφειοκρατία; Και δεν µου λέτε –ίσως, βέβαια, οι εµπειρίες σας να
είναι αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια- εσείς οι προηγούµενοι
συνάδελφοι, κάναµε κάθε βδοµάδα συνεδρίαση της Ολοµέλειας,
όπως κάνουµε τώρα, για να αλλάζουµε τον Κανονισµό της Βουλής; Αυτό είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή, η οποία δεν σχετίζεται, όµως, µε τις διευθετήσεις των θεµάτων. Όπου υπάρχουν
πολλοί κανονισµοί, πολλές διατάξεις, πολλές ρυθµίσεις, υπάρχει
θεσµική ακαταστασία. Το έχει διδάξει αυτό η ελληνική γραφειοκρατία επί δύο αιώνες. Έχουµε εδώ συναδέλφους και συναδέλφισσες που δεν το έχουν πάρει χαµπάρι; Δεν ακούν τι λέει η
ελληνική κοινωνία για την πολυνοµία και τη γραφειοκρατία;
Έπρεπε να ακούν. Αυτός ο Κανονισµός είναι το πρότυπο των
δήθεν θεσµικών εγγυήσεων που οδηγούν σε συνθήκες λειτουργίας απολύτως γραφειοκρατικές.
Ακόµη, όσον αφορά τις δαπάνες του ιδρύµατος, έχουν τριπλασιαστεί, ως ενηµερώθηκα, τα τελευταία χρόνια για δραστηριότητες, για τις οποίες –εν πάση περιπτώσει- θα συζητήσουµε και
αύριο ή οποτεδήποτε µας δοθεί η ευκαιρία. Δεν είναι και τόσο
αναγκαίες.
Και εν πάση περιπτώσει, µου λέτε να σας πω για τον πολιτικό
προσανατολισµό. Δεν θέλω να κάνω τέτοια σχόλια. Ωστόσο
κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για τον Ρήγα Φεραίο, γι’ αυτή την µεγάλη προσωπικότητα του ελληνισµού, έξω, έχει και µια ολόκληρη
στήλη µε την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Γιατί δεν έχετε για την ΑντιΕΦΕΕ; Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αν θέλατε να µιλούσαµε και για
πολιτικό προσανατολισµό. Δεν θέλω, όµως, να την πάω τη συζήτηση εκεί.
Υπάρχουν κι άλλες ενδείξεις που θα µπορούσα να σας τις
αναφέρω, ως µιας απόπειρας να ξαναδούµε την ιστορία αλλιώς.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δικό µου κόµµα, το οποίο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Λοβέρδο, δεν έχει για την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Κάπου τα διαβάσατε και τα λέτε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρακαλώ, θέλω να σας ακούσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κάπου το
διαβάσατε αυτό…
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καλά. Έξω είναι! Έξω είναι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Λέτε ψέµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και ο αντιδικτατορικός αγώνας…Να
βάλετε όλες τις οργανώσεις του αντιδικτατορικού αγώνα. Σας
παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σας λέω ότι
λέτε ψέµατα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας παρακαλώ, ψέµατα δεν λέω ποτέ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Τώρα λέτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λάθη µπορεί να κάνω, αλλά ψέµατα
δεν λέω ποτέ. Να πάτε έξω να τα δείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Εσείς να τα
δείτε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εσείς να τα δείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα τα ακούσετε σε λίγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και θα µπορούσα να πω και άλλα για
τον πολιτικό προσανατολισµό, αφού το θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Είστε θρασύς, να το ξέρετε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όπως και θα µπορούσα να πω και
αυτό που σχεδιάζετε και το ακούσαµε από το Κανάλι της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συντοµεύετε, κύριε Λοβέρδο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ελάτε το
ΠΑΣΟΚ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λέω,
συντοµεύετε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα συντοµεύσω. Θα χρησιµοποιήσω
ένα ή δύο λεπτά ακόµη. Το κάνατε και για προηγούµενο συνάδελφο. Δεν επικαλούµαι τα ίδια, αλλά ένα δύο λεπτά ακόµη θα
ήθελα. Άλλωστε το τελευταίο µου λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
αλλά δεν δηµιουργείται έθιµο εδώ πέρα να µιλάει ο καθένας όσο
θέλει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν σας αρέσουν, κυρία Πρόεδρε,
προφανώς αυτά που λέω. Γι’ αυτό µου κάνετε διαδικαστική παρατήρηση. Ειδάλλως θα µε αφήνατε να πω ένα λεπτό ακόµη τα
τελευταία µου λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πείτε
τα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούσαµε από το Κανάλι της Βουλής
πώς οργανώνετε τη Βουλή των Εφήβων. Το πρώτο πράγµα που
σκεφτήκαµε και ήρθε στο µυαλό µας είναι µια κοµµατικοποίηση
που θα περάσει πια από αυτό το κακώς εννοούµενο κοµµατικοποιηµένο πολιτικό σύστηµα της χώρας και στα σχολεία. Δεν είναι
χρήσιµα πράγµατα αυτά. Αλλά εµείς δεν είχαµε πρόθεση να βάλουµε σε αυτή την Αίθουσα θέµατα πολιτικού προσανατολισµού
του ιδρύµατος.
Είχαµε σκοπό να σας πούµε: «Ακούστε πρώτα και µετά νοµοθετήστε». Εσείς έρχεστε να πείτε ότι η νοµοθετική αρµοδιότητα
ανήκει στην Ολοµέλεια; Ευχαριστούµε πολύ! Το ξέραµε αυτό.
Θέλαµε, όµως, να σας πούµε ότι αυτό που έχει προηγηθεί και
που έχει συγκροτήσει το ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι όπως το
βρήκατε, συγκροτήθηκε µε προσπάθειες, µε κόπο ορισµένων ανθρώπων.
Θέλω να αναφερθώ, εδώ, στον κ. Κακλαµάνη και µε αυτό να
κλείσω. Αν δείτε λίγο –δεν είναι ώρα τώρα και θα εκληφθεί ως
κριτική εναντίον της σηµερινής Πλειοψηφίας που εν µέρει είναι,
εν µέρει όµως δεν είναι- πώς διαρθρώθηκε το προσωπικό της
Βουλής, θα δείτε ότι παρά τη γιγαντιαία αλλαγή που έγινε επί
της προεδρίας Κακλαµάνη, έντεκα ετών, όπου η Βουλή απέκτησε
νέα κτήρια, απέκτησε την υποδοµή που σήµερα έχει, απέκτησε
τη δυνατότητα να φιλοξενεί στο γκαράζ της τόσους ανθρώπους
και να απαλλάσσει το κέντρο της Αθήνας από προβλήµατα, απέκτησε θεσµικές λειτουργίες που ουδέποτε είχε, µια Βουλή που
αναµορφώθηκε στα έντεκα χρόνια Κακλαµάνη χρησιµοποίησε
εκατό ανθρώπους παραπάνω. Σήµερα έχουµε, από τότε που παραλάβατε εσείς, συν τετρακόσιους, απ’ όσο ενηµερώνοµαι.
Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι σας ωφελεί αυτή η συζήτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύω ότι αν είχατε επιδείξει στοιχειώδη ευγένεια…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Συνεχώς λέτε
ψέµατα. Θα πάρετε πολύ σκληρές απαντήσεις!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα τα πείτε όσο θέλετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ποιος σας είπε για τους συν τετρακόσιους;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είστε ψεύτης!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πώς είπατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Καταλάβατε;
Είστε ψεύτης!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ψεύτης, κύριε Πρόεδρε, είστε εσείς
και να κατεβάσετε κάτω το δάκτυλό σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είστε ψεύτης! Είστε ψεύτης!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να κατεβάσετε κάτω το δάκτυλό σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Το κάνετε
επίτηδες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να κατεβάσετε κάτω το δάκτυλό σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα το κάνω
όπως θέλω το δάκτυλό µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν σας έχω ξαναδεί έτσι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Λυπάµαι
πάρα πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν σας έχω ξαναδεί έτσι. Όπως και
τώρα, έτσι και αύριο στη συνεδρίαση του ιδρύµατος θα τα ακούσετε αυτά, λέξη προς λέξη, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σιγά!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και από κανέναν δεν έχετε το δικαίωµα να αφαιρείτε τον λόγο. Να είστε Πρόεδρος όλων των Ελλήνων και όχι Πρόεδρος του κόµµατός σας.
Εδώ, έχετε τιµηθεί µε την ψήφο των συναδέλφων για να είστε
Πρόεδρος των τριακοσίων. Επιλέγετε, να είστε Πρόεδρος της
Πλειοψηφίας-Μειοψηφίας. Δικό σας θέµα είναι αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, τα συµπληρώσατε κι εσείς τα δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παππά, θα µιλήσετε; Νόµιζα ότι είπατε ότι δεν θα συµµετάσχετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ποιος το είπε αυτό, κυρία Πρόεδρε;
Κυρία Πρόεδρε, µπορούµε να µιλήσουµε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι.
Υπάρχει µια αναστάτωση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχει µια αναταραχή του «δηµοκρατικού τόξου».
Θα ξεκινήσω την αναφορά µου µε το άρθρο 1 και το άρθρο 3
παράγραφος 2 της προτεινόµενης από τον κ. Βούτση τροποποίησης του Β’ Μέρους του Κανονισµού της Βουλής.
Το άρθρο 1 αφορά τις θέσεις µετακλητών υπαλλήλων σε
πρώην Προέδρους της Βουλής, πρώην Αρχηγούς Κοµµάτων,
πρώην Αντιπροέδρους, πρώην Πρωθυπουργούς, πρώην Προέδρους Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Όπως θα ίσχυε και όπως ψηφίστηκε τη 10η Νοεµβρίου του
2015, πριν δηλαδή την προτεινόµενη τροποποίηση, πριν από τη
σηµερινή του κ. Βούτση, από την έναρξη της επόµενης κοινοβουλευτικής περιόδου, της ΙΗ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου, τι θα
γινόταν; Οι έξι θέσεις σε γραφεία πρώην Προέδρων της Βουλής
θα µειώνονταν σε τρεις. Οι πέντε θέσεις σε γραφεία πρώην Πρωθυπουργών θα µειώνονταν σε τρεις. Η µία θέση σε γραφεία
πρώην Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης θα καταργείτο εντελώς.
Η µία θέση σε γραφεία πρώην Προέδρων Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, επίσης, θα καταργείτο εντελώς.
Με την τροποποίηση που προτείνεται και σε συνδυασµό µε τη
φράση που υπάρχει «και για δύο βουλευτικές περιόδους µετά τη
λήξη της θητείας του», η µείωση ή η κατάργηση δεν θα ισχύσει
για τους σηµερινούς, αλλά και για τους προηγούµενους Προέδρους της Βουλής, Πρωθυπουργούς, Αντιπροέδρους Κυβέρνησης, Προέδρους Κοινοβουλευτικών Οµάδων από την επόµενη
κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά θα διατηρήσουν αυτοί τις θέσεις
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µετακλητών υπαλλήλων, χωρίς µείωση ή κατάργηση για άλλες
δύο κοινοβουλευτικές περιόδους.
Σε συνδυασµό, επίσης, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της
πρότασης, οι φέροντες τις παραπάνω ιδιότητες και µετά τη λήξη
των δύο εποµένων κοινοβουλευτικών περιόδων, αν είναι εν ενεργεία Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές, συνεχίζουν να διατηρούν στα
γραφεία τους, ως πρώην, τις θέσεις των µετακλητών υπαλλήλων,
επιβαρύνοντας λοιπόν έτσι τον προϋπολογισµό της Βουλής, δηλαδή, σε τελική ανάλυση, επιβαρύνοντας τον γονατισµένο οικονοµικά ελληνικό λαό.
Μια ακόµη, λοιπόν, διευκόλυνση της «πρώτης φοράς αριστερά» στο σύστηµα της ανοµίας και στο έργο του, που έχει καταντήσει να ψηφίζει προδοτικές συµφωνίες, όπως αυτή της
εκχώρησης του ονόµατος της Μακεδονίας µας στο κρατικό µόρφωµα των Σκοπίων.
Οµιλούµε για µια Βουλή η οποία από το 2010 -για να µην αναφερθώ σε ολόκληρη την αµαρτωλή µεταπολιτευτική περίοδο της
κλεπτοκρατίας- ψηφίζει µνηµόνια για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και την ολοκληρωτική εξάρτηση της χώρας. Πρόσφατα, βγήκε στις ειδήσεις, δηµοσιεύεται παντού: Το 65% του
λαού µε δυσκολία τα φέρνει βόλτα και το 30% του λαού ζει σε
συνθήκες φτώχειας και δυστυχίας, για να συντηρεί την οικονοµική και πολιτική νοµενκλατούρα, στην οποία ανήκουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δηµοκρατία.
Πέρα από όλα τα άλλα, τους ενώνει το ότι συµφωνούν και στη
συζητούµενη τροποποίηση. Τα ακούσαµε πριν από λίγο. Είναι
αυτοί οι ίδιοι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία, που πραξικοπηµατικά,
µε φωτογραφικές µεθοδεύσεις, έχουν αποκλείσει την τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας, τη Χρυσή Αυγή, από το να έχει αντιπρόεδρο στο Προεδρείο της Βουλής, όπως δικαιούται. Οι ίδιοι είναι
που έχουν κόψει την κρατική χρηµατοδότηση σε ένα κόµµα που
δεν χρωστάει στις τράπεζες, όπως αυτοί. Είναι αυτοί, τελικά, που
έχουν αποκλείσει τη Χρυσή Αυγή από την κρατική τηλεόραση.
Εµάς δεν µας αγγίζουν οι µεθοδεύσεις αυτές. Εσείς, όµως,
εκτίθεστε στα µάτια του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει πως
χωρίζετε τους Έλληνες σε «δικούς σας» και σε πολίτες που αποκλείετε και περιφρονείτε και γι’ αυτό στις εκλογές που έρχονται,
τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις βουλευτικές, όποτε και αν
γίνουν αυτές, ο ελληνικός λαός θα σας τιµωρήσει.
Διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής -των οποίων ένα µέρος
καταθέτω και στη σηµερινή συζήτηση- τα εξής. Λέει ο κ. Βούτσης, απαντώντας µου, «Πρέπει να γνωρίζετε όλοι, διότι είναι συνευθύνη, όλοι µαζί το κάνουµε αυτό…».
Τι λέτε, κύριε Βούτση; Ποιά συνευθύνη; Ποιοί όλοι µαζί; Τη συνευθύνη για την καταλήστευση της χώρας µε τα µνηµόνια την
έχει και η Χρυσή Αυγή; Για τον κατήφορο των κοµµάτων σας, του
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας, τα οποία αποκαλύφθησαν,
συνεργαζόµενα και αλληλοχειροκροτούµενα στην Αίθουσα αυτή;
Συνεργαζόµενα σε έναν κοινό αγώνα, σε έναν αντιλαϊκό αγώνα
εναντίον του λαϊκού εθνικιστικού κινήµατος;
Καµµία συνευθύνη, λοιπόν, κύριε Βούτση, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά τη Χρυσή Αυγή. Καµµία συνευθύνη µε όλους εσάς που
αυτάρεσκα αυτοαποκαλείσθε «δηµοκρατικό» ή «συνταγµατικό
τόξο».
Εµείς, λοιπόν, το κίνηµα της εθνικής αντίστασης, σας λέµε ένα
µεγάλο «όχι».
Συνέχισε, µάλιστα, ο κ. Βούτσης και θα σας τα διαβάσω ακριβώς όπως ήταν στα Πρακτικά της Επιτροπής: «…ότι υπήρξαν
πολύ διακριτικές πιέσεις, ενστάσεις, από πλευράς πρώην Προέδρων, Αρχηγών, Πρωθυπουργών, κυρίως απ’ αυτούς που κάνουν έργο, δηλαδή γράφουν βιβλία, είναι στην Ακαδηµία. Δεν
θέλω να τους ονοµατίσω ακριβώς. Είναι παρόντες και ενεργοί,
είναι παρούσες, οι οποίοι και το τελευταίο διάστηµα και πριν –
σας επαναλαµβάνω, διακριτικά- µας έθεταν το ζήτηµα ότι θέλουν
βοήθεια, κρατάνε το γραφείο τους, κάνουν µία δουλειά και δηµόσια και άλλη. Εννοώ και ανθρώπους που δεν είναι ακόµη Βουλευτές».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν απόσπασµα πρακτικού, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Πρώτον, κύριε Βούτση, γιατί να µην τους ονοµατίσετε; Εννοείτε τον κ. Παπαδήµο, τον µνηµονιακό εγκάθετο της Μέρκελ, που
το κόµµα σας αντιπολιτευόταν δήθεν και τώρα χαϊδεύει; Εννοείτε
τους πολιτικούς δολοφόνους του ελληνικού λαού, τον Γιώργο
Παπανδρέου, τον Σαµαρά, τον Σηµίτη; Αυτών των πολιτικών προσώπων θέλετε να παρατείνετε τη θητεία των µετακλητών τους
υπαλλήλων, των σφουγγοκωλάριών τους;
Δεύτερον, κύριε Βούτση, πολύ συγκινητικό αυτό για τους συγγραφείς που κάνουν δουλειά και δηµόσια και άλλη. Να τους συνδράµουµε, να τους βοηθήσουµε τους ανθρώπους. Να
βοηθήσουµε αυτούς τους πρώην, τον Παπανδρέου, τον Σαµαρά,
τον Σηµίτη. Συγκινηθήκαµε πράγµατι. Πολύ συγκινηθήκαµε.
Μόνο στα φανάρια που δεν βγήκαν οι άνθρωποι να καθαρίζουν
τζάµια!
Σοβαρολογείτε, κύριε Πρόεδρε; Αλλά θα µου πείτε, τι ρωτάω;
Σε τελική ανάλυση, τι σας ενδιαφέρει; Το µάρµαρο δεν το πληρώνετε εσείς, το πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Στο σηµείο αυτό, να αναφέρω ότι αµέσως µετά την τοποθέτηση του κ. Βούτση –διαβάζω από τα ίδια Πρακτικά της 21ης Φεβρουαρίου- ο κ. Τραγάκης, πριµοδοτώντας την πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ, µε «σθεναρή» αντιπολιτευτική διάθεση όπως αποδεδειγµένα κάνει η φιλελεύθερη ψευτοδεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη,
είπε επί λέξει κάποια πράγµατα, τα οποία ακούσαµε και σήµερα,
αλλά θα σας τα διαβάσω από τα Πρακτικά της επιτροπής, όπως
τα είπε αµέσως µετά τον κ. Βούτση: «Είναι καθαρή η τροποποίηση και δεν επιδέχεται αµφισβήτησης».
Ναι, κύριε Τραγάκη, είναι ξεκάθαρο και στην περίπτωση σήµερα του Κανονισµού της Βουλής και δεν επιδέχεται αµφισβήτησης ότι είστε το ίδιο µαγαζί. Είστε συνυπεύθυνοι στη δυστυχία
και προδοσία του ελληνικού λαού. Το αποδείξατε και σήµερα
µετά την οµιλία σας σ’ αυτή τη φαινοµενικά ανώδυνη συζήτηση,
µια συζήτηση για την τροποποίηση του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παππά, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Ο χρόνος σας έχει τελειώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Κι ο προηγούµενος µίλησε για εντεκάµισι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Τραγάκης ευθύνεται που το έκανε δέκα λεπτά «de facto».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι, λοιπόν και το σηµερινό µία επιπλέον πρόβα της µεγάλης
συγκυβέρνησης που ετοιµάζετε;
Εµείς, συνολικά, για λόγους πολιτικούς, αλλά και για λόγους
ουσίας, τοποθετούµεθα και ψηφίζουµε «όχι». Ψηφίζουµε «όχι»
και για το ίδρυµα και για τους σκοπούς του, την κατεύθυνσή του,
το πλούσιο ταµείο του, το διοικητικό του συµβούλιο, το νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά και το παιδοµάζωµα που κάνει
φέρνοντας εδώ καθηµερινά όλους τους µαθητές και όλα τα σχολεία.
Λέµε «όχι», λοιπόν, γιατί είµαστε στο πλευρό του λαού, του
οποίου η συντριπτική πλειοψηφία εναντιώνεται στη εκχώρηση
του ιερού µας ονόµατος, του ονόµατος της Μακεδονίας µας.
Κυρία Πρόεδρε, να το ακούσετε κι εσείς, να το ακούσουν και
οι συριζαίοι. Η Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο. Απ’ ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει αγορητής, οπότε θα µιλήσετε εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Θα µιλήσουµε συγκεκριµένα για τις τροποποιήσεις που γίνονται και στο πρώτο µέρος και στο δεύτερο µέρος.
Στο άρθρο 1, όπως και στο άρθρο 3 παράγραφος 2, δεν συµφωνούµε. Το είπαµε και στην επιτροπή. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να διατηρείται ένας τέτοιος αριθµός µετακλητών σε
πρώην Προέδρους της Βουλής, Αντιπροέδρους, εκλεγµένους
Πρωθυπουργούς, Αρχηγούς κοµµάτων, κ.λπ..
Το επιχείρηµα ότι κάνουν κάποιο επιστηµονικό έργο κ.λπ.,
κατά τη γνώµη µας, δεν στέκει, γιατί υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι
που µπορεί να είναι πιο αξιόλογοι -και είναι- και κάνουν επιστηµονικό έργο παντού και οι οποίοι δεν στηρίζονται από κανέναν,
παρά µόνο από τις δικές τους δυνάµεις και πιθανά από διάφορες
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οµάδες που τους υποστηρίζουν ή άλλα ιδρύµατα. Εποµένως, δεν
συµφωνούµε µε αυτό το θέµα.
Τώρα στο άρθρο 5 που αφορά το κανάλι της Βουλής έγινε συζήτηση και στην επιτροπή. Εδώ συγκροτούνται δύο επιτροπές.
Η µία είναι για τον έλεγχο του προγράµµατος και η άλλη είναι τεχνική. Εµείς θέσαµε και θέτουµε το θέµα ότι δεν µπορεί το κανάλι
της Βουλής να είναι στην δικαιοδοσία του εκάστοτε Προέδρου,
οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, και τα κόµµατα της Βουλής γιατί λογικά είναι των κοµµάτων της Βουλής- να µην έχουν κανέναν λόγο και να µην µπορούν, σε τελευταία ανάλυση, να
εκφράσουν και κάποιες παρατηρήσεις, παρά µόνο αν κάτι συµβεί
στραβό να βγαίνουν κάποιες επίσηµες ανακοινώσεις.
Φυσικά, εµείς αντιλαµβανόµαστε ότι δεν θα αλλάξει εύκολα ο
προσανατολισµός, αλλά τουλάχιστον να µπορεί να υπάρξει ένας
στοιχειώδης έλεγχος, να έχουµε γνώµη δηλαδή και για το πρόγραµµα και φυσικά για το πώς εκτελείται. Γιατί, σε τελευταία
ανάλυση, το πρόγραµµα -και ας αφήσουµε τώρα εδώ τα διάφορα
δηµοκρατικά τερτίπια- το αποφασίζει η εκάστοτε κυβερνητική
πλειοψηφία µέσω του προέδρου ή άλλων επιτροπών. Για αυτό
λέµε ότι πρέπει να γίνει µια η συζήτηση στην επιτροπή για το πώς
αυτό µπορεί να υλοποιηθεί. Θα υπάρξουν και κάποιες προτάσεις.
Τώρα γι’ αυτό που δεν µιλάει κανένας, βέβαια, και είναι λογικό,
είναι για το άρθρο 6, όπου γίνονται ορισµένες αλλαγές στην επιτροπή της Βουλής για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Πρόκειται για
το άκρον άωτον της υποκρισίας που αφορά τη γραµµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει επεξεργαστεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, που λίγο ως πολύ τι λέει; Λέει ότι πρέπει να κάνουµε συµµέτοχα και τα Κοινοβούλια των χωρών-µελών, ώστε να
υπάρχει µια συλλογική επεξεργασία και όλες αυτές τις ιστορίες
που αποτελούν µια µεγάλη κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό.
Αποτελούν µεγάλη κοροϊδία όχι µόνο γιατί ο συσχετισµός δυνάµεων είναι πολύ συγκεκριµένος σε όλα τα εθνικά Κοινοβούλια,
αλλά και δεύτερον γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γράψει στα
παλιά της τα παπούτσια δηµοψηφίσµατα λαών ολόκληρων. Είναι
ικανοί να τους βάζει να ψηφίζουν κάθε χρόνο, µέχρι να φέρει το
αποτέλεσµα που θέλει. Άρα, αυτό είναι πρόσχηµα, και µάλιστα
ορισµένοι εντυπωσιάζονται κιόλας, ότι θα συζητάµε, θα ενηµερώνεται η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων –κατ’ αρχάς είναι
υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να την ενηµερώνει- και ότι θα
διευρύνουµε και θα συζητάµε τα ετήσια προγράµµατα, θα µπορεί να βάζουµε διαπραγµατευτικές γραµµές. Καλά σε ποιον τα
λέτε όλα αυτά; Τι διαπραγµατευτικές γραµµές; Η κάθε κυβέρνηση θα διαπραγµατεύεται όπως θέλει και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι θέλει, όπως όλα αυτά τα χρόνια, και
θα κάνει αυτό που είναι το συµφέρον του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Ξαναλέµε ότι είναι τέτοιες οι δοµές, τέτοια η συγκρότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δικτατορία των ευρωπαϊκών µονοπωλίων. Δεν αλλάζει ούτε γίνεται προοδευτική. Θα γίνεται χειρότερη και αυτό δεν το αποδεικνύει επειδή το λέµε εµείς σαν
διακήρυξη, αλλά το αποδεικνύει η ίδια της πορεία όλα αυτά τα
χρόνια. Έτσι ήταν στην αρχή και χειροτερεύει συνέχεια, γιατί έχει
αποστολή από τη µια πλευρά να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα
των ευρωπαϊκών µονοπωλίων και από την άλλη, φυσικά, να παίρνει µέρος είτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σαν µεγάλες ιµπεριαλιστικές χώρες, στο µοίρασµα, στο ξαναµοίρασµα των αγορών,
σε επεµβάσεις, σε πολέµους κ.λπ..
Και κάτι ακόµα. Θα καλούµε, λέει, τον υποψήφιο Ευρωπαϊκό
Επίτροπο για να το συζητάµε. Και λοιπόν; Θα έρθει, θα πει ποιες
είναι οι θέσεις του και η κυβέρνηση θα τον διορίσει. Είναι µια κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Και βέβαια το θέµα που τίθεται, επίσης, είναι για να προχωράει πιο γρήγορα η ενσωµάτωση
των ευρωπαϊκών οδηγιών, που όλες είναι φιλολαϊκές. Έχουν τσακίσει όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά και όλους τους ευρωπαϊκούς
λαούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µου δώσετε δύο λεπτά ανοχή.
Εποµένως, δεν συµφωνούµε και τα καταψηφίζουµε. Σε ορισµένα άρθρα δεν έχουµε πρόβληµα όπως είναι το άρθρο 2, µε
τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, το άρθρο 3 και το άρθρο 4.
Τώρα σε ό,τι αφορά το Ίδρυµα της Βουλής, εµείς πρέπει να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξεκαθαρίσουµε -και δεν ξέρω αν διορθώθηκε στην έκθεση- ότι
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν συµφώνησε το 1996 και
το 1999. Ήταν κατά της συγκρότησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Σωστό είναι αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι είναι, το ξέρει και ο κ. Τραγάκης
που είναι και πιο παλιός.
Γιατί δεν συµφωνήσαµε; Διότι τα θέµατα που χειρίζεται το
Ίδρυµα της Βουλής για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία
είναι ευρύτερα, είναι κοινωνικά, είναι πολιτικά, αφορούν θέµατα
διεθνών σχέσεων. Δραστηριότητες δηλαδή, που αναπτύσσονται
συνολικά από το ίδρυµα αυτό, αφορούν πολλές πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής, αλλά και των διεθνών σχέσεων της χώρας.
Εµείς θέλουµε να µιλήσουµε καθαρά και να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν µπορεί να υπάρξει συναίνεση ούτε κοινή συνισταµένη σε κόµµατα που έχουν πολύ διαφορετική πολιτική
ούτε µπορεί να υπάρξουν συµβιβασµοί σε ορισµένα πράγµατα.
Φυσικά αν είναι ένα δευτερεύον αντικείµενο, µπορεί να µην υπάρχει σύγκρουση και να υπάρχει µία ανοχή. Αλλά ως προς τη συνολική κατεύθυνση -και µπορώ να πω πάρα πολλά
παραδείγµατα, ακόµα και τώρα- έχουµε ριζικές διαφωνίες και
δεν µπορεί να είναι της Βουλής, αλλά θα είναι της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Και για να το πάω και παραπέρα, θα σας πω ένα παράδειγµα:
Στα θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέµατα του ΝΑΤΟ,
στα θέµατα των ιµπεριαλιστικών πολέµων, υπάρχει συναίνεση
όλων των αστικών κοµµάτων που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπέρ του ΝΑΤΟ, όπως παραδοσιακά η Νέα Δηµοκρατία
και το ΚΙΝΑΛ, και τώρα προσπερνάει µε µεγάλη ταχύτητα και ο
ΣΥΡΙΖΑ µε τις τελευταίες εξελίξεις. Άρα τι κοινή συναίνεση να
έχουµε γι’ αυτό;
Δεύτερον, όσο και να λέει κανένας ότι προσπαθεί µε αντικειµενικό τρόπο να προβάλει ορισµένα πράγµατα, δεν γίνεται. Έχει
σφραγίδα ιδεολογική. Δεν θέλω να σας πω παραδείγµατα, πάµε
έξω στην έκθεση να δούµε και σε πάρα πολλά άλλα πράγµατα.
Έχει και είναι λογικό αυτό. Αυτός που έχει την πλειοψηφία στη
Βουλή, θα βάλει τη δική του ιδεολογική κατεύθυνση, η οποία δεν
µπορεί να ταυτίζεται ούτε και να προσεγγίζει πολλές φορές την
κατεύθυνση τουλάχιστον του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας. Έχει απλώσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά.
Εµείς δεν συµφωνούµε ούτε µε τη διεύρυνση. Φυσικά ισχύει
ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα κάνει τα πάντα. Επίσης, το ότι
συµµετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν ισχύει. Δεν συµµετέχουν, είναι αδύνατον να κάτσει να ασχοληθεί, δεν σηµαίνει όµως
και τίποτα. Οι αποφάσεις παίρνονται σε τελευταία ανάλυση, όταν
είναι διαφορετικές, από αυτούς που έχουν την πλειοψηφία και
αν καµµιά φορά δεν κάνουµε φασαρία, είναι γιατί είναι περιττό
να κάνεις φασαρία σε τέτοιου είδους αποφάσεις.
Όπως επίσης, δεν συµφωνούµε και στα άρθρα που αφορούν
τα εργασιακά συνολικά, δηλαδή άρθρο 9, 21, 23, 27 και το 29 για
το δωδεκάωρο, όλες τις µέρες της εβδοµάδας και το άρθρο 33
για το ότι µπορεί να καταργούνται οι άδειες και το άρθρο 40 που
είναι τιµωρία των υπαλλήλων µε κάποια κριτήρια, τα οποία είναι
ασαφή και µπορεί να χρησιµοποιηθούν κάθε φορά διαφορετικά.
Δεν συµφωνούµε και από θέση αρχής. Η δική µας θέση είναι
ότι όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν σταθερή και µόνιµη εργασία. Εδώ υπάρχουν όλων των ειδών οι εργασιακές σχέσεις. Θα
πει κανένας ότι είναι αντικειµενικό. Αντικειµενικό είναι µε βάση
το τι έχετε ψηφίσει όλοι µαζί όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι αντικειµενικό, επειδή έτσι πρέπει να είναι. Επίσης, λέει εξωτερικές
συνεργασίες και µία σειρά άλλα πράγµατα. Ποιος τα καθορίζει
όλα αυτά τα πράγµατα;
Εποµένως δεν συµφωνούµε µε όλα αυτά τα άρθρα και γι’ αυτό
ψηφίζουµε συνολικά «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµος σε αυτά
που θα πω.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τον Κανονισµό της Βουλής και τις
διατάξεις που είναι προς αλλαγή, τα έχουµε συζητήσει και στις
επιτροπές. Δεν θα αναλωθώ στο να εξηγήσω κάποια πράγµατα
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παραπάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς είµαστε στο «παρών» και επί της
αρχής και επί του συνόλου και θα ψηφίσουµε κάποιες διατάξεις
που κρίνουµε θετικά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ µε τη σειρά µου τους υπαλλήλους της Βουλής και όλο το προσωπικό για το έργο που προσφέρουν και σε µένα προσωπικά, µε τη διπλή ιδιότητα που έχω
-εκτός από Βουλευτής είµαι και Αντιπρόεδρος της Βουλής- και
ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια που µου παρέχετε, για
να µπορώ να διατελώ και το έργο µου αξιοπρεπώς.
Όσον αφορά το Ίδρυµα της Βουλής, το µόνο που έχω να πω
είναι ότι σαφέστατα υπάρχουν αλλαγές οι οποίες χρήζουν και
έχουν τη θετική µας υποστήριξη. Σε γενικές γραµµές θα είµαστε
στο «παρών» και εκεί και υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις που
θα τις υπερψηφίσουµε. Σε δύο σηµεία διαφωνούµε: Στα άρθρα
τα οποία δίνουν υπερεξουσία –κατ’ εµάς τουλάχιστον- στον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής και διαφωνούµε στις νέες προσλήψεις µε βάση το άρθρο που λέει για πενήντα πέντε νέες θέσεις.
Εµείς σαν Ένωση Κεντρώων έχουµε πει πάρα πολλές φορές ότι
πρέπει να µικρύνουµε και να συρρικνώσουµε το δηµόσιο και όχι
να το διογκώνουµε. Θα µπορούσαµε να δούµε πώς µπορούν να
γίνουν µετακινήσεις για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, ακόµη
και από το ευρύτερο δηµόσιο και να µην προχωρήσουµε σε
νέους διορισµούς.
Θα κλείσω µε το εξής: Άκουσα την απαράδεκτη δήλωση του
συναδέλφου από την ακροδεξιά πτέρυγα, που κατηγόρησε τον
Πρόεδρο της Βουλής για παιδοµάζωµα. Ένα κοινωνικό έργο και
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που έχει η Βουλή και έρχονται τα σχολεία και οι µαθητές το χαρακτήρισε ως «παιδοµάζωµα». Να µην
ξεχάσω να υπενθυµίσω ότι Βουλευτής του εν λόγω κινήµατος
µοίραζε στυλό και διάφορα φυλλάδια σε µαθητές, προκειµένου
να τους προσηλυτίσει. Αυτό το πράγµα δεν µπορώ να το δεχτώ
και να ακούγεται από οποιαδήποτε φασιστική πτέρυγα. Λυπάµαι
που άκουσα τη λέξη «παιδοµάζωµα» για τους µαθητές των σχολείων που έρχονται στη Βουλή, παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα και βλέπουν ακριβώς πώς λειτουργεί η Βουλή
και µπορούν να δουν τι προσφέρουµε ως Βουλευτές, ως κόµµατα και γενικότερα ως υπηρεσίες στα κοινά και στο δηµόσιο
βίο. Χαρακτηρίστηκαν µε λέξεις όπως «παιδοµάζωµα». Λυπάµαι
που ακούστηκαν αυτές οι λέξεις µέσα στην Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για τον χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να διευκρινίσουµε ορισµένα
πράγµατα. Λυπάµαι για την ένταση που υπήρξε προηγούµενα µε
τον κ. Λοβέρδο. Πιστεύω ότι από τις διευκρινήσεις που θα δοθούν θα αρθεί -σε µεγάλο βαθµό τουλάχιστον- το πεδίο της έντασης, διότι προφανώς υπάρχουν θέµατα τα οποία, είτε λόγω
έλλειψης ενηµέρωσης, είτε αντίληψης που κατά τη γνώµη µου
είναι ανακριβής, µε οδήγησαν και εµένα να του πω –κακώς- ότι
είναι ψεύτης κ.λπ.. Αλλά θα τα διευκρινίσουµε όλα και θα τα διευκρινίσουµε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλύτερα από τις κλειστές
πόρτες.
Πρώτον, για το ίδρυµα και το διοικητικό συµβούλιο, σε αυτές
τις αλλαγές που έγιναν στον Κανονισµό, δηλαδή σε αυτά τα τρία
τελευταία χρόνια, για πρώτη φορά ορίζεται στον Κανονισµό µε
πανοµοιότυπη διατύπωση ότι το Ίδρυµα της Βουλής διοικείται
από διοικητικό συµβούλιο, ενώ δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε στον Κανονισµό. Ήταν στον κανονισµό του ιδρύµατος. Άρα, δεν αφαιρείται καµµία αρµοδιότητα από το διοικητικό συµβούλιο. Μένουν οι
ίδιες. Ίσα-ίσα ενισχύθηκε δια του κεντρικού Κανονισµού της Βουλής αυτό το ζήτηµα και µπήκε για πρώτη φορά. Ένα θέµα, λοιπόν, είναι αυτό.
Δεύτερον, άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη -µε συγχωρείτε,
αλλά µιλάµε δηµόσια εδώ πέρα- που κάτι είπε για πενήντα πέντε
νέους διορισµούς. Το διάβασα από διάφορους δηµοσιογράφους
τις προηγούµενες µέρες. Τι να πω!
Δεν γνωρίζουµε ότι τα οργανογράµµατα σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλο το δηµόσιο είναι συγκεκριµένα και γίνονται και ανανεώσεις των οργανογραµµάτων, διότι η ζωή προχωράει;
Το ίδιο και στη Βουλή -σηµειώστε το νούµερο που θα σας πω-
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τα οργανογράµµατα σε σχέση µε τους υπαλλήλους που έχει η
Βουλή δίνουν έναν αριθµό παραπάνω από 350 άτοµα, τα οποία
θεωρούνται απαραίτητα από τις υπηρεσίες κατά Διεύθυνση και
κατά Γενική Διεύθυνση και τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Ποιος
δεν το γνωρίζει αυτό;
Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε µου, το λέω και για εσάς, είναι
άλλο το οργανόγραµµα το οποίο γίνεται και άλλο ο ρυθµός πλήρωσής του ή µη πλήρωσής του.
Στην παρούσα Βουλή, λοιπόν, τα οργανογράµµατα που έχουν
γίνει και στο παρελθόν και τώρα σας λέω ότι εν συνόλω φτάνουν
ίσως και τα 400 άτοµα ως θέσεις στα οργανογράµµατα, τα οποία
βεβαίως δεν πληρούνται.
Τώρα ερχόµαστε στο ίδρυµα. Δεν υπήρχε οργανόγραµµα, λοιπόν, επί της εξαιρετικής εποχής για την οποία ακούσαµε προηγούµενα µια ρητορική. Οργανόγραµµα, δηλαδή οροφή για
υπαλλήλους της Βουλής δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και λέµε τώρα
ότι είναι 32, 33, 34. Και για το ίδρυµα τα προσεχή χρόνια, επειδή
θα είναι και τα διακόσια χρόνια το 2021, επειδή µπορεί να γίνει
και µουσείο δηµοκρατίας κ.λπ., µε βάση τις διευθύνσεις και τα
τµήµατα ενός πολυσχιδούς πλέον οργανισµού, καλού, µεγάλου
-για τον οποίο θα µιλήσω και τον οποίο θα υπερασπίσω- προβλέπονται ως οργανόγραµµα 55 θέσεις αντί του να µην υπάρχει οργανόγραµµα. Αντιλαµβάνεστε τι εννοώ και τι υπονοώ, ότι όσο δεν
υπήρχε οργανόγραµµα ούτε πλήθος θέσεων µπορούσαν να γίνουν απλά όσες προσλήψεις εγίνοντο. Τώρα τίθεται αυτή η
οροφή και ταυτόχρονα είπαµε και στην Επιτροπή Κανονισµού και
θα το θυµάται ο Πρόεδρος, ο κ. Τραγάκης, ότι δεν προτιθέµαστε
προφανώς, τουλάχιστον για τους µήνες αυτής της περιόδου της
Βουλής, να υπάρχει υπερκάλυψη ή εν συνόλω κάλυψη ή οτιδήποτε πέραν ενδεχοµένως πολύ λίγων προσθηκών σε αυτό το οργανόγραµµα.
Τι σχέση έχει αυτό το οποίο τώρα σας το εξηγώ και, νοµίζω,
είναι απολύτως κατανοητό και είναι εκσυγχρονιστικό, τακτοποιεί
µια κατάσταση, µε τον ορυµαγδό και µε την αχλή που σηκώνεται
περί νέων προσλήψεων και περί νέων καταστάσεων; Καµµία
σχέση δεν έχει. Γίνεται µια τακτοποίηση την οποία θα έπρεπε να
κάνει οποιοσδήποτε από εµάς είχε αυτήν την ευθύνη. Αυτά σε
σχέση µε το προσωπικό ως προς αυτό.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να υπερασπίσω το ίδρυµα, την ύπαρξη
του ιδρύµατος και να συγχαρώ και αυτούς οι οποίοι το ίδρυσαν
ανεξάρτητα της χολής, η οποία από µια πλευρά τουλάχιστον εκπέµπεται και δηµοσίως ή σε εκδηλώσεις που γίνονται στο ίδρυµα,
κ.λπ.. Δεν µε απασχολεί. Ουδέποτε θίξαµε κανέναν πρώην Πρόεδρο γυναίκα ή άντρα και γι’ αυτό δεν µπαίνω σε αυτήν τη συζήτηση. Λέω, όµως, ότι το ίδρυµα έπρεπε να υπάρξει και η συµβολή
του είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Διαφωνώ απολύτως προφανώς µε τη Χρυσή Αυγή που δεν την
ενδιαφέρει η υπόθεση της δηµοκρατίας είτε έτσι είτε αλλιώς και
τα Ιδρύµατα που την έχουν στην προµετωπίδα τους είναι πάρα
πολύ σαφή και τα εξηγώ.
Διαφωνώ, όµως, απολύτως, από εντελώς άλλη άποψη, και µε
το ΚΚΕ. Η υπόθεση της δηµοκρατίας, της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, της πολιτικής δηµοκρατίας, της κοινωνικής δηµοκρατίας, των κοινωνικών κινηµάτων, του κοινοβουλευτισµού είναι µια
υπόθεση µέσα στην οποία όλοι βρισκόµαστε και την οποία την
εξελίσσουµε. Έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να υπάρχει ένα
Ίδρυµα, παραδείγµατος χάριν, που οργανώνει όχι µόνο τη Βουλή
των Εφήβων, αλλά τη ξενάγηση εβδοµήντα µε εβδοµήντα πέντε
χιλιάδων µαθητών από όλη την Ελλάδα εδώ µε συγκεκριµένα
αφηγήµατα, τα οποία και αυτά εκσυγχρονίζονται. Και θα παρακαλούσα, αν υπάρχουν επ’ αυτών διαφορετικές απόψεις, επί της
ουσίας να τοποθετηθούµε, για το τι λένε δηλαδή οι ξεναγοί που
φέρνουν εδώ τα παιδιά. Έχει περάσει όλη η Ελλάδα από δω
µέσα. Έρχεται σε επαφή και µε την ιστορία του Κοινοβουλίου και
µε τις βασικές αρχές της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Γίνονται εκδόσεις και εκδηλώσεις σε όλο το φάσµα. Αυτό ίσως
να ενοχλεί κάποιους. Και δεν αναφέροµαι στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα τώρα. Αναφέροµαι σε όσους είχαν περιορίσει το πρίσµα,
τον ορίζοντα του ιδρύµατος µόνο σε αυτά τα οποία θεωρούνται,
διότι ούτε αυτά είναι επί της ουσίας, ανώδυνα, δηλαδή να έχουν
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συµβεί προ αρκετών δεκαετιών και να είναι µόνο σύµφωνα µε το
λεγόµενο «εθνικό αφήγηµα».
Προφανώς, αυτό δεν γίνεται µόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά
υπάρχει µία πλήρης αµεροληψία που διακτινώνεται σε όλο το
εύρος των προσωπικοτήτων, των αναγκαίων εκδόσεων, των αναγκαίων εκδηλώσεων, της τιµής την οποία πρέπει να αποδίδουµε
σε ανθρώπους, σε προσωπικότητες, άντρες και γυναίκες, που
λάµπρυναν αυτή τη διαδροµή. Αυτό άνοιξε πολύ. Υπάρχει µεγάλη εξωστρέφεια, κοινές εκδηλώσεις, κοινές προετοιµασίες και
για τα διακόσια χρόνια µε το σύνολο των πνευµατικών ιδρυµάτων
και πάρα πολλές άλλες δουλειές.
Προφανώς, πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο ίδρυµα. Είναι πραγµατικά κάτι το οποίο προσθέτει πάρα πολύ στη Βουλή, φέρνει τη
Βουλή σε επαφή µε την κοινωνία. Η Βουλή δεν είναι µόνο τα νοµοσχέδια τα οποία ψηφίζουµε εδώ µέσα. Η καλλιέργεια, η µόρφωση, η διαπαιδαγώγηση, η κουλτούρα για τον
κοινοβουλευτισµό είναι κάτι πολύ ευρύτερο και γι’ αυτό, έχουµε
διεκδικήσει κιόλας από ορισµένες πλευρές και στα σχολειά να
υπάρχει συζήτηση και για το πολίτευµα και για τη δηµοκρατία
και για τον Κοινοβουλευτισµό. Αλίµονο εάν αποκόψουµε από τη
Βουλή αυτόν το βραχίονα αυτής της δουλειάς. Θα είναι µία αναπηρία.
Δεν είναι ότι καθένας βάζει τη σφραγίδα του και τελειώσαµε.
Δεν πρόκειται περί αυτού. Διότι ένας απλός απολογισµός, τον
οποίον έχετε στα χέρια σας οι πολιτικές δυνάµεις, του τι συνέβη
το 2018, το 2017, το 2016, το 2015, δείχνει ότι δεν είναι µία η
σφραγίδα. Είναι η σφραγίδα της συναίνεσης γι’ αυτούς τους
πλατείς ορίζοντες, για την εξωστρέφεια, για την τιµή σε όλη την
ιστορία του κοινοβουλευτισµού στη χώρα µας. Αυτή η σφραγίδα,
πράγµατι, υπάρχει.
Έρχοµαι σε κάτι για το οποίο πραγµατικά εξανέστην προηγούµενα, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Λοβέρδο, και σας φώναξα. Αυτή
η έκθεση αντιλαµβάνεστε ότι είναι το προστάδιο για τη µεγάλη
έκθεση για το Ρήγα Φεραίο που είναι πάνω. Εκτός αν δεν έχει
πάει κανείς και πάνω και νοµίζει πως αυτή είναι η έκθεση για το
Ρήγα Φεραίο.
Σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, δεν υπάρχει καµµία αφίσα της
ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος». Δεν υπάρχει καµµία αναφορά στη Μεταπολίτευση, όπως είναι απολύτως εύλογο, και στη δραστηριότητα της οργάνωσης ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος», στην οποία είχα
την τύχη για τέσσερα χρόνια να είµαι και γραµµατέας. Θα ήταν
εξωφρενικό να υπήρχε. Όχι επειδή ήµουν εγώ γραµµατέας, αλλά
δεν θα είχε καµµία σχέση µε τη διαδροµή του Ρήγα Φεραίου.
Σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, -και αυτό το αναλύσαµε στα εγκαίνια, τα συζητήσαµε, οµόφωνα, από όλες τις πλευρές της επιστηµονικής κοινότητας, και του ιδρύµατος και όχι µόνο- είναι
όλες οι στιγµές της ελληνικής ιστορίας. Είναι ο Ρήγας µε το Θούριό του και όχι µόνο, και µε τη Χάρτα του και µε την επιρροή που
άσκησε. Είναι όλες οι στιγµές από τότε, Μεσολόγγι, Μεσοπόλεµος, αγώνας αντικατοχικός και τα επώνυµα τότε τάγµατα και
λόχοι που υπήρχαν τότε µε το όνοµα Ρήγας Φεραίος. Είναι όλες
οι στιγµές που ενέπνευσαν νεολαίους. Είναι όλες οι στιγµές µία
προς µία. Ελάτε να παρακολουθείτε όταν γίνεται µία έκθεση και
γίνεται η έναρξή της -προς θεού!- ή διαβάστε το στη συνέχεια.
Με αυτή την έννοια, όταν φτάνουν οι επιµελητές της έκθεσης
στον αντιδικτατορικό αγώνα, περιλαµβάνεται επίσης ότι στον αντιδικτατορικό αγώνα µία προφανώς από τις οργανώσεις που
υπήρχαν ενεπνεύσθησαν και τότε αγωνιστές νεολαίοι και την
ονόµασαν «Ρήγας Φεραίος».
Και οι αφίσες που έχετε δει, έχουν κυκλοφορήσει στην παρανοµία το 1969 όταν έγιναν οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες στην Ελλάδα. Έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί άνθρωποι. Δεν έχουν
καµµία σχέση –επαναλαµβάνω- µε την ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος».
Γι’ αυτό µε συγχωρείτε που προηγούµενα εξανέστην. Όµως –
αν είναι δυνατόν!- όταν ερχόµαστε εδώ και µιλάµε και µας έχει
µείνει ένα κατάλοιπο ότι κάτι έχει συµβεί και θα «του την πω»,
είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά τα πράγµατα! Θα ήταν πραγµατικά ολίσθηµα εάν ουδείς το πρότεινε. Και ουδείς θα το εδέχετο από την επιστηµονική κοινότητα, εάν προτεινόταν. Και
βέβαια ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο.
Ξαναέρχοµαι στο θέµα του προσωπικού. Το έχουµε πει επα-
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νειληµµένα εδώ. Εάν τα στοιχεία δεν συνηγορούν στην άποψή
µας, τουλάχιστον µην αλλάζουµε και την άποψη και τα στοιχεία.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα χρόνια δεν έφυγε κανείς
υπάλληλος -εννοώ πέραν του τακτικού προσωπικού- από τη
Βουλή απ’ όσους είχαν συµβάσεις. Επίσης, υπήρξε µία αύξηση
του προσωπικού από πενήντα περίπου καθαρίστριες και καθαριστές, οι οποίοι επίσης ήταν στη µισθοδοσία της Βουλής µέσω
εργολάβων. Και από εκεί και πέρα υπήρξαν σηµειακές εν συνόλω
ίσως σαράντα, πενήντα προσλήψεις πάντοτε –προσέξτε το αυτόκαι µόνο µε συµβάσεις και ουδείς µόνιµος, για τα έργα που γίνονται. Και επιτρέψτε µου να πω ότι τα έργα είναι µε τον ίδιο προϋπολογισµό πολλαπλάσια εκ των πραγµάτων -και επειδή
βγαίνουµε και από την κρίση σιγά, σιγά- από το πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν. Περί αυτού πρόκειται.
Επίσης, πετύχαµε κάτι. Δουλεύουν όλοι, εργάζονται όλοι,
έχουν αντικείµενο να δουλέψουν, δεν είναι αργοµισθίες, δεν είναι
κρυµµένοι έξω από την Βουλή σε γραφεία πρώην ή νυν πολιτικών
στελεχών. Και έχουµε µία άριστη σχέση µε τον σύλλογο των
υπάλληλων και µε τους υπαλλήλους.
Και επιτρέψτε µου να πω και κάτι άλλο, κύριε Παφίλη, επ’
αφορµή αυτού που σας λέω. Αναφερθήκατε σε όλα τα άρθρα
που καταψηφίζετε, διότι έχετε εσείς πολύ καθαρές θέσεις σε
σχέση µε τα εργασιακά.
Γνωρίζετε άριστα πως η Βουλή λειτουργεί από τις 7.00’-08.00’
το πρωί και ενδεχοµένως µέχρι πάρα πολύ αργά το βράδυ και
πως όλοι οι υπάλληλοι και όλο το προσωπικό εδώ µέσα –όχι καθ’
υπερβολή, αλλά εδώ γίνεται µε σωστό τρόπο, αλλά καθ’ υπερβολή δυστυχώς σε σχέση µε τον ηµιµεσαίωνα που είναι έξω από
εδώ- έχει όλα τα εργασιακά δικαιώµατα που αφορούν στην τήρηση του οκταώρου, στις επιπλέον υπερωρίες, στο να παίρνουν
συγκεκριµένα επιδόµατα για επιπλέον εργασία.
Δεν υπάρχει ίχνος διαφορετικής λειτουργίας και σε ό,τι αφορά
τους εργαζοµένους στο Ίδρυµα της Βουλής, που να παραπέµπει
είτε σε µεσαίωνα είτε σε ηµιµεσαίωνα. Και να αντιπαραβάλλετε
ότι όµως εµείς στα εργασιακά έχουµε το άλλο; Ποιο άλλο; Το
σκέτο οκτάωρο; Και από τι ώρα µέχρι ποια ώρα; Και ποιοι και
πώς;
Και το γνωρίζετε αυτό. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
έχουµε κάνει προσπάθειες όλα αυτά να τα εξορθολογίσουµε, να
τα βάλουµε σε µία τάξη σε συνεργασία και µε τον σύλλογο και
µε τους εργαζοµένους. Και εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχουν παράπονα σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα.
Θέλω, επίσης, να υπερασπίσω το ίδρυµα ως προς το ότι γίνονται τακτικότατες ξεναγήσεις επτά µέρες την εβδοµάδα όχι µόνο
των µαθητών, αλλά είναι πάρα πολύς κόσµος, άλλοι σαράντα χιλιάδες µε σαράντα πέντε χιλιάδες. Χρειάζεται βάρδια και για
Σάββατο πρωί και µεσηµέρι και Κυριακή για να κάνουν ξεναγήσεις οι υπάλληλοι της Βουλής. Και είναι σωστό αυτό. Διότι τότε
µπορούν οι εργαζόµενοι για τους οποίους κοπτόµαστε -όσο κόπτεται ο καθένας- να έρθουν να ξεναγηθούν στην Βουλή. Δεν
µπορούν να έρθουν µέχρι τις 15.30’το µεσηµέρι, αυτές τις πέντε
ώρες την εβδοµάδα. Προς θεού!. Είναι αυτονόητο νοµίζω. Γίνεται, λοιπόν, µία εξαιρετική δουλειά και σε αυτόν τον τοµέα.
Έρχοµαι στους µετακλητούς σε σχέση µε τους πρώην κ.λπ..
Επίσης, µπήκε µία τάξη. Μειώθηκαν κατά έναν αυτά τα οποία
προεβλέποντο στον Κανονισµό. Μειώθηκαν αµέσως, πριν από
τρία χρόνια κατά έναν οι µετακλητοί υπάλληλοι που είχαν οι
πρώην Πρόεδροι και οι πρώην Αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Οµάδων κ.λπ..
Επίσης, µειώθηκαν και οι αποσπασµένοι από τη Βουλή -ων ουκ
έστι αριθµός- οι οποίοι εχρησιµοποιούντο. Μπήκε συγκεκριµένο
όριο και µειώθηκαν σαφώς. Ακόµη, µειώθηκαν οι ασχολούµενοι
µε την ασφάλεια αυτών των προσώπων. Έχει υπάρξει µία συνολική µείωση σε σχέση µε αυτά τα ζητήµατα η οποία τηρείται απαρεγκλίτως και η οποία ισχύει.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέµε «να δοθεί µια παράταση
µιας περιόδου» είναι η περαιτέρω µείωση σε σχέση µόνο µε τους
πέντε µετακλητούς µετά από αιτήµατα –τα οποία εγώ τα θεώρησα εύλογα- πρώην Προέδρων Βουλής, πρώην Αρχηγών κ.λπ.,
οι οποίοι έχουν ανάγκη και είναι ενεργοί, ανεξάρτητα αν είναι νυν
Βουλευτές ή όχι, κάνουν εκδόσεις, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν
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συγγράµµατα, είναι στην Ακαδηµία και αλλού. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή πήγε µία περίοδο πιο ύστερα η περαιτέρω µείωση
όχι των αποσπασµένων της Βουλής, ούτε των αστυνοµικών –επαναλαµβάνω- ούτε επανέρχεται ο ένας που κόπηκε από τους µετακλητούς. Αυτό είναι. Και επί αυτού διάβασα, δυστυχώς, του
κόσµου τα δηµοσιεύµατα στο προηγούµενο διάστηµα, τα οποία
δεν έχουν καµµία ισχύ.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε αυτά που ακούστηκαν περί παιδοµαζώµατος κ.λπ.. Δεν αξίζει τον κόπο.
Όσοι από τα κόµµατά σας –και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα
Δηµοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ- ήρθαν στη Βουλή των Εφήβων
στις συγκεκριµένες διαδικασίες που γίνονται, τις πολύωρες ή
ήταν σε επαφή µε τις ξεναγήσεις κ.λπ. είδαν ότι ο εκσυγχρονισµός ο οποίος έχει γίνει σε αυτόν τον τοµέα είναι πάρα πολύ σηµαντικός, είναι µία προσφορά προς τα παιδιά και οδηγεί τα
παιδιά σε έναν προβληµατισµό σε σχέση µε όλα τα ασύγχρονα
προβλήµατα, µε πλήρη ελευθερία στην προσέγγισή τους και µε
µία κατεύθυνση η οποία προφανώς δεν είναι ούτε προπαγάνδα,
ούτε καθοδήγηση, ούτε οτιδήποτε άλλο.
Αποφύγαµε κάτι, δηλαδή το κανάλι σε ανοικτή εκποµπή –διότι
στα web του καναλιού δίνονται όλες οι συνεδριάσεις και στη
Βουλή των Εφήβων κ.λπ.- να χαϊδεύει έναν άρρωστο µικροµεγαλισµό, ο οποίος παρουσιαζόταν για εφ’ όλης της ύλης συζητήσεις και παρεµβάσεις από παιδιά τα οποία τα οδηγούσαµε σε µία
κατάσταση που η κοινωνία έλεγε «ρε παιδί µου, εντάξει, τι µαζεύεστε εκεί να κάνετε;» Ενώ ήταν ένας εξαιρετικός θεσµός,
σιγά-σιγά είχε αρχίσει και φθειρόταν.
Αυτό έχει αλλάξει µε τους παιδαγωγούς –εµείς δεν έχουµε
καµµία παρέµβαση- µε ανθρώπους που είναι µέσα από τα σχολειά, µε διευθυντές, µε την ειδική επιστηµονική επιτροπή και
πλέον γίνεται µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά και αναµεταξύ τους τα παιδιά έχουν κίνητρα για να µπορούν να δουλεύουν
µε έναν πολύ καλό, θελκτικό, σύγχρονο τρόπο.
Παρ’ ότι επροκλήθην, δεν θα θέσω στη σηµερινή συνεδρίαση
δηµοσίως συγκριτικά στοιχεία, διότι ακριβώς δεν πιστεύω –παρά
µόνο αν άνοιγε κανείς έναν πολιτικό πόλεµο µε το παρελθόν εν
όψει των µελλοντικών πολιτικών εξελίξεων- ότι αυτό θα βοήθαγε
τη Βουλή και διότι –θα προσθέσω και κάτι άλλο και θέλω να είµαι
ειλικρινής- σε κάθε φάση είναι σίγουρο ότι ανάλογα µε τις ανάγκες δίνονται και λύσεις που σε µεγάλο βαθµό είναι αυθαίρετο οι
µετέπειτα να κάνουν µία κριτική αφ’ υψηλού. Το πιστεύω αυτό,
γι’ αυτό δεν το κάνω.
Όµως, θα µπορούσαµε, παραδείγµατος χάριν, να πούµε θετικά, ότι δηλαδή αυτά τα χρόνια έχει γίνει ένα έργο εξαιρετικά
σηµαντικό και για τα κτήρια και για τη µείωση κατά µισό εκατοµµύριο τον χρόνο των ενοικίων, τα οποία ήταν σε υπερβολικό
υψηλό βαθµό και για να αποκτήσει υπόσταση η Βουλή.
Γιατί η Βουλή δεν είχε νοµική υπόσταση, δεν είχε περιουσιολόγιο, δεν εντασσόταν στο κτηµατολόγιο, δεν ήταν καταγεγραµµένη η περιουσία της, δεν είχε άδειες για τη λειτουργία του
βρεφονηπιακού σταθµού, του γυµναστηρίου και µίας σειράς
άλλων πολύ ευαίσθητων λειτουργιών και κτηρίων εντός της Βουλής κ.λπ..
Επίσης, υπήρχαν ζητήµατα πάρα πολύ σοβαρά εκ του παρελθόντος, ακόµα και από το τέλος της δεκαετίας του 1980, στα
οποία δεν θα αναφερθώ εδώ, αλλά αν ζητηθούν εξηγήσεις, µπορούν να δοθούν οι σχετικοί φάκελοι. Αυτά έχουν να κάνουν µε
εργασίες που ξεκίνησαν, χρηµατοδοτήθηκαν µε πολύ µεγάλα
ποσά, δεν τελείωσαν και δεν παρελήφθησαν ποτέ ή µε εργασίες
οι οποίες έχουν παραληφθεί εντελώς εκτός της τεχνικής και της
επαγγελµατικής αρτιότητας από τη Βουλή.
Υπάρχει και µία σειρά από άλλα ζητήµατα, παραδείγµατος
χάριν, την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, αυτό το κόσµηµα, το έχετε δει,
στο κέντρο της Αθήνας. Από ποτέ είναι κλειστή; Κοντά στα είκοσι
πέντε µε είκοσι επτά χρόνια. Και κάνανε ύστερα τη Λένορµαν και
είναι επίσης κόσµηµα.
Όλα αυτά –γι’ αυτό τα αναφέρω, δεν µε ενδιαφέρει ποσώς αν
κάποιος ψάχνει την υστεροφηµία του ή αν κάποιος έχει και εχθρικές διαθέσεις, δεν εννοώ εκ των παρόντων, µε την παρούσα
διοίκηση της Βουλής ή οτιδήποτε άλλο- δεν µπαίνουν για να συµψηφιστούν, ούτε για να αποτιµηθούν, ούτε είναι εναντίον της
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εξαιρετικής δουλειάς που έγινε τα προηγούµενα χρόνια εδώ και
στα οποία έγιναν προηγούµενα αναφορές, από το γκαράζ, µέχρι
τα κτήρια, µέχρι τη λειτουργία τους, τα οποία είναι πλούτος και
για το Κοινοβούλιο και για όλους µου αυτά που παραλάβαµε,
αλλά ήταν εκκρεµότητες εξαιρετικά µεγάλες, στις οποίες προσπαθήσαµε όλο αυτό το διάστηµα να κάνουµε τους σχετικούς
φακέλους, να βρούµε τα στοιχεία, να ξεκινήσουµε τους διαγωνισµούς, να ξεκινήσουµε τις διαδικασίες.
Τελειώνω µε αυτό και µε συγχωρείτε που µακρηγόρησα. Είναι
εξαιρετικά άδικο µε την ευκαιρία κάθε φορά της συζήτησης για
τον Κανονισµό να έρχονται εδώ αιτιάσεις οι οποίες δεν έχουν
βάση και οι οποίες µαρτυρούν, κατά τη γνώµη µου, µία αντίληψη
αµυντική, ότι τάχατές µου κάποιοι παρείσακτοι, κάποιοι βέβηλοι,
κάποιοι υπεραστικοί µπήκαν για µερικά χρόνια εδώ και χάλασαν,
ας πούµε, τα καλώς κείµενα. Και το λέω διότι υπήρξαν και δηµόσιες τέτοιες παρεµβάσεις.
Αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει τερµατιστεί από τον λαό και δεν νοµίζω πως θα επανέλθει. Ευτυχώς
δεν συνεπικουρούν σε αυτή και παλαιοί κοινοβουλευτικοί. Ακούσαµε προηγούµενα τον Πρόεδρο τον κ. Τραγάκη.
Και ευτυχώς, επίσης, η Βουλή –και θα έπρεπε όλοι να είµαστε
περήφανοι γι’ αυτό αν το ξέραµε, αρκεί να το ξέρεις για να είσαι
περήφανος- έχει πλέον κανονισµούς ψηφισµένους από τη
Βουλή. Έχει ενιαίο κανονισµό, όχι το πλήθος των ειδικών κανονισµών, που υπήρχαν ανά υπηρεσία µε τις ειδικές ρήτρες και οι
οποίοι δεν ήτανε ψηφισµένοι από την Ολοµέλεια και στους οποίους ήταν δύσκολο να έχουµε πρόσβαση. Εγώ ήµουνα γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην προηγούµενη περίοδο
κι έπρεπε µόνο διά του κ. Δρίτσα να κάνω συγκεκριµένα ερωτήµατα µήπως µάθω κάτι από συγκεκριµένα άρθρα. Δεν ήταν κακό,
ήταν εκείνης της εποχής, όµως.
Τώρα εδώ έχουν έρθει όλα, εδώ είναι γνωστά όλα. Έχει γίνει
κωδικοποίηση. Όλα µαζί είναι σε έναν ενιαίο κανονισµό και αυτό
είναι κτήµα της Βουλής. Είναι περιουσία όλων µας.
Εντάξει, θα µπορούσαν να ήταν µικρότεροι ή µεγαλύτεροί
αυτοί οι κανονισµοί και να µην ήταν τόσο περιπτωσιολογικοί.
Αλλά το να υπάρχει η πολιτική κατηγορία –διότι περί αυτού πρόκειται- ότι όλα αυτά γίνονται επειδή διορίζουν µετακλητούς –πού
είναι;-, επειδή λειτουργούν έξω από το πλαίσιο τα δηµοκρατικά
και τα θεσµικά µέσα στη Βουλή και έξω, απλώς για να δίνουµε
τίτλους σε ιστοσελίδες και σε εφηµερίδες, είναι εξαιρετικά άδικο.
Είναι εξαιρετικά άδικο για όλους µας και δεν πρέπει το πολιτικό
σύστηµα να αφήνουµε να βάλλεται σε µία πολύ ευαίσθητη στιγµή
των σχέσεών του µε την κοινωνία.
Ό,τι πέρασε από το χέρι µας και ό,τι περνάει από το χέρι µας
και ό,τι θα περνάει και στο µέλλον –για να απαντήσω και σ’ αυτό
σας το ερώτηµα ή τον υπαινιγµό- θα είναι στο πλαίσιο της θεσµικής κανονιστικής οργάνωσης, µε διαφάνεια και µε ευρείες συναινέσεις. Όλα όσα σας είπα είναι µε ευρύτατες συναινέσεις
διαµορφωµένα. Δεν είναι ούτε ενός ανδρός αρχή ούτε κάποιας
πλειοψηφίας. Λυπάµαι πολύ αν δεν έχουν γίνει κατανοητά.
Και αύριο, επειδή είπατε και στο ΔΣ, αγαπητέ κύριε Λοβέρδο,
τίποτα περισσότερο -και το εννοώ- από αυτά τα οποία έχω ακούσει από τη συγκεκριµένη πλευρά δηµοσίως, µε αφορµή εκδηλώσεις µε εντελώς άλλο περιεχόµενο ή µε την αρθρογραφία που
έχει υπάρξει, δεν περιµένω να ακούσω. Απλώς, είναι άδικο. Εγώ
αυτό λέω. Είναι άδικο και σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να
το αντιγυρίσω ή να πάµε σε µια τέτοια διένεξη.
Εσείς, όµως ως κόµµα το οποίο για τα περισσότερα χρόνια
µετά τη Μεταπολίτευση είχατε και το τιµόνι της χώρας στα χέρια
σας, πρέπει µε έναν τρόπο -επιτρέψτε µου να πω, δεν είναι υπόδειξη- αυθεντικό, αµερόληπτο και µε όλα τα στοιχεία να αποτιµάτε κάθε φορά το έργο όλων µας, διότι είµαστε µε µια έννοια
στο ίδιο καράβι που έχει σχέση µε τον Κοινοβουλευτισµό και τη
δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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 αίθου-
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σας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, δεκαέξι µέλη από τον Πολιτιστικό Φιλοπεριβαλλοντικό
Σύνδεσµο Ρισιανών «Η ΑΣΤΕΡΙΣ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Γεωργιάδη; Θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Πρόεδρο;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μια
διευκρίνιση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, αλλά σύντοµα, γιατί έχουµε βγει εντελώς
εκτός προγράµµατος. Δύο ώρες έχουµε χρειαστεί για τέτοιο ζήτηµα!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τριάντα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε,.
Επειδή είναι δηµόσια συνεδρίαση και δεν θα ήθελα να αφήνονται ούτε υπαινιγµοί ούτε το οτιδήποτε και επειδή αναφέρθηκε
ο Πρόεδρος και σε µένα όσον αφορά τις προσλήψεις που είπαµε
για τις πενήντα πέντε θέσεις, σαφέστατα συµφωνούµε µε οποιοδήποτε οργανόγραµµα. Δεν το συζητάµε. Είναι καλό να µπαίνουν οργανογράµµατα.
Εφόσον, όµως, αναφέρεστε µόνο σε οργανόγραµµα και όχι σε
νέες προσλήψεις, εάν το διευκρινίσετε….
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι τριάντα
τέσσερις…
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αφήστε µε να ολοκληρώσω και µπορείτε να πείτε ό,τι
θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι διευκρινισµένα µέσα!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αν διευκρινιστεί ότι αυτές οι θέσεις δεν θα είναι νέοι διορισµοί και θα
καλυφθούν εσωτερικά από το ήδη υπάρχον προσωπικό, εµείς
αντί για «όχι», θα πούµε «ναι». Εµείς λέµε «όχι» σε νέους διορισµούς.
Αλλιώς, αν δεν διευκρινιστεί, αφορά νέους διορισµούς ή πιθανούς νέους διορισµούς και θα ήθελα να διευκρινιστεί ο λόγος
που διαφωνούµε εµείς. Και όντως, εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριµένο αριθµό, γι’ αυτό τον λόγο κάναµε και αναφορά ότι δεν
θέλουµε νέες θέσεις.
Αυτό είπα, κύριε Πρόεδρε, και τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πρόεδρε, θα απαντήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ναι, για µισό
λεπτό να διευκρινιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι προφανές ότι µιλάµε για τους ήδη εργαζοµένους, των οποίων είναι και
συγκεκριµένος ο αριθµός. Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι θα είναι. Είναι
ζήτηµα ως προς το νούµερο του πενήντα πέντε, αν µε τις ανάγκες του επόµενου καιρού χρειαστούν δύο ή τρεις προσθήκες. Τίποτα άλλο.
Ήµουν πάρα πολύ σαφής. Αφορά τους ήδη εργαζόµενους.
Δεν πρόκειται για νέους διορισµούς και απορώ. Μα, εσείς είστε
στην Επιτροπή Κανονισµού. Είναι µέσα γραµµένα αυτά. Ποιοι
νέοι διορισµοί; Για ποιο πράγµα µιλάµε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έτσι όπως οµίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής, προφανέστατα
δεν υπάρχει θέµα προσωπικό. Υπήρχε όταν µε το δάχτυλο µού
έλεγε ότι είµαι ψεύτης. Έτσι όπως τα έβαλε τώρα, προσωπικό
θέµα δεν έχω.
Όµως, µια διευκρίνιση οφείλω να δώσω, κυρία Πρόεδρε. Σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτήν την Αίθουσα τόσα χρόνια που είµαι µε την επιλογή του ελληνικού λαού µπορεί να έχω κάνει λάθη, αλλά ψέµατα δεν λέω.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας πω τι µε οδήγησε στην κριτική µου σε
ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Εγώ, τον Γιάννη Μετζικώφ τον
βλέπω όταν στήνει τις εκθέσεις. Δεν είναι ότι δεν παρακολουθώ
τις εκθέσεις, όπως µου είπατε. Κι όταν στήνονται οι εκθέσεις,
είµαι δίπλα στον Γιάννη και τον ρωτάω και ξέρω πριν στηθεί η έκθεση τι ακριβώς έχει στο µυαλό του.
Ωστόσο, εδώ απέξω –και συνάδελφοι από το κόµµα σας τα
είδαν αυτά- υπάρχουν οι αφίσες. Εσείς, ιδρυθήκατε στις 17 Δεκεµβρίου του 1967. Αυτές οι αφίσες είναι από κινητοποιήσεις του
1969. Δεν κάνω τώρα το εφέ να καταθέτω τα πράγµατα που είναι
απ’ έξω, αλλά έτσι είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Για τον αντιδικτατορικό αγώνα λέω!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είχα τη δυνατότητα…
Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Εγώ δεν σας µίλησα για την ΕΚΟΝ, σας µίλησα για την Οργάνωση «Ρήγας Φεραίος».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Τρεις φορές.
Για την ΕΚΟΝ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, δεν ήσασταν ΕΚΟΝ από την
αρχή. Δεν ήσασταν ΕΚΟΝ από την αρχή. Ο «Ρήγας Φεραίος»,
λοιπόν, υπήρχε και εκδηλώθηκε. Θα µπορούσατε να το έχετε
κάνει κάπως αλλιώς.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους, κυρία Πρόεδρε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Λοβέρδο. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει δευτερολογία. Τι είναι αυτό το πράγµα τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω.
Όσον αφορά τους υπαλλήλους και εδώ θα µιλήσω στην κατεύθυνση της αλήθειας και θα πω ότι όσον αφορά τον κ. Κακλαµάνη, τον Πρόεδρο της Βουλής επί έντεκα χρόνια -ξέχασα να πω,
ανέφερα µόνο δύο, ανέφερα τα γκαράζ και το κανάλι της Βουλής- για το ίδιο το ίδρυµα για το οποίο σήµερα έχουµε συγκρουστεί, τα θέµατα των διεθνών σχέσεων, τον θεσµό της Βουλής των
Εφήβων, τα νέα κτήρια, για όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, παρέλαβε,
όταν ανέλαβε το 1993, επτακόσιους είκοσι έξι υπαλλήλους και
παρέδωσε οκτακόσιους σαράντα.
Εσείς, µέσα σε τέσσερα χρόνια έχετε, κύριε Πρόεδρε, όπως
και να το κάνουµε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Είναι όλα στα Πρακτικά! Τι πράγµατα
είναι αυτά; «Παπατζίδικα» είναι αυτά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Εκατόν πενήντα τρεις… Μην αναφέρεστε σε στοιχεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέσσερα επί τέσσερα, περίπου σαράντα τον χρόνο.
Και κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η σύγκρουση, κυρία Πρόεδρε, θα είχε
αποφευχθεί, εάν η πράξη την οποία ζήτησα να γίνει από την αρχή
για µία αναβολή…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Γιατί το λέτε
αυτό; Ενώ είναι εκατόν δέκα, είπατε για τετρακόσιους!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Από χίλιους διακόσιους πενήντα έξι
στους χίλιους τετρακόσιους! Έχω δίκιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είπατε ότι
βάλαµε τετρακόσιους!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω δίκιο ότι είναι χίλιοι τετρακόσιοι
από χίλιους διακόσιους πενήντα έξι; Έχω δίκιο; Έχω δίκιο σε
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Άρα, λοιπόν, µπορεί όλο αυτό να είχε αποφευχθεί, εάν, κύριε
Πρόεδρε, είχε αναβληθεί επ’ αυτού του θέµατος, µέχρι να γίνει
η συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος αύριο.
Αυτά σε σχέση µε τους λόγους και τα επιχειρήµατα τα οποία ανέπτυξα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Άγρα εντυπώσεων!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Εντελώς!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Πείτε µου, κύριε
Γκιόλα, τι θέλετε. Πάµε για ολοκλήρωση. Τι θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ζήτησα τον λόγο σαν Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αφού ολοκληρώθηκε
η διαδικασία και µετά τον Πρόεδρο, ζητάτε να µιλήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Δεν είναι Αρχηγός κόµµατος ο Πρόεδρος, Πρόεδρος του Σώµατος είναι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεν έχω µιλήσει. Για το παρεµπίπτον τοποθετήθηκα. Δώστε µου δύο, τρία λεπτά µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα µπορούσατε να είχατε προηγηθεί, αυτό εννοώ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Το «όχι» από τη Χρυσή Αυγή για το
Ίδρυµα της Βουλής µε σκοπό τη διάδοση των αρχών του Κοινοβουλευτισµού και της Δηµοκρατίας ασφαλώς δεν µας ξενίζει. Η
συνεχής προσπάθεια, όµως, µερίδας της Αντιπολίτευσης να κατακρίνει µε υπερβολές, µε ανακρίβειες -έως και ψευδολογίεςασφαλώς και δεν κοσµεί τα κοινοβουλευτικά ήθη και τη δηµοκρατία σε αυτόν τον χώρο.
Ήθελα, λοιπόν, να πω ότι σε πρόσωπα υψηλού πολιτικού κύρους, όπως είναι οι προϋπάρξαντες Πρόεδροι της Βουλής, αποδίδουµε τον προσήκοντα σεβασµό. Δεν είναι, όµως, οι άνθρωποι
αυτοί που θα στελεχώσουν ένα πολυπληθές όργανο, όπως
άφησε να εννοηθεί ή όπως θέλησε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ένα δεκαεπταµελές όργανο, αυτό που µπορεί να έχει το
πάνω χέρι.
Στην ουσία, η εκτελεστική επιτροπή είναι αυτά τα πρόσωπα, οι
προϋπάρξαντες Πρόεδροι, αυτοί οι οποίοι κοσµούν, δίνουν το
κύρος στο συγκεκριµένο ίδρυµα. Η εκτελεστική εξουσία είναι αυτή
η οποία θα καθοδηγήσει, θα βρει τρόπους για να βελτιώσει και να
επαυξήσει τον θεσµό και τη λειτουργία αυτού του ιδρύµατος.
Και πάνω, λοιπόν, σε αυτό θέλω να σταθώ και να πω ότι αυτό
το ίδρυµα δεν είναι µόνο τα παιδάκια του δηµοτικού που βλέπουµε ή και του γυµνασίου και των άλλων σχολών που έρχονται
καθηµερινώς στη Βουλή -τα είπε και ο κύριος Πρόεδρος- είναι
οι ηµερίδες, είναι οι επισκέψεις όλων των υπολοίπων -και εργαζοµένων ακόµη- είναι εκδόσεις που κάνει κατά καιρούς το
ίδρυµα, είναι εκδηλώσεις και εκθέσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Συµπράξεις µε άλλα ιδρύµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Είναι συµπράξεις µε άλλα ιδρύµατα και
µε µουσεία.
Αυτά, λοιπόν, επειδή είναι η προβολή του ίδιου του θεσµού της
Δηµοκρατίας, δεν µπορούν να µένουν πίσω και είναι απαράδεκτο
να µην επικουρούνται από τον απαιτούµενο αριθµό υπαλλήλων.
Κι εδώ, λοιπόν, φθάνουµε και λέµε ότι αυτός ο αριθµός, προκειµένου να µην µπορεί να διογκώνεται εις το άπειρο, καθορίζεται µε τον κανονισµό της λειτουργίας του στον αριθµό των
πενήντα πέντε που δεν είναι και απαραίτητο να υπερκαλυφθεί.
Τέλος, ήθελα να πω το εξής. Πού οφείλεται, λοιπόν, αυτή η
σηµερινή µεµψιµοιρία από µερίδα της Αντιπολίτευσης;
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους. Το ότι εµείς οι παρείσακτοι, εµείς που παρεισφρήσαµε
εδώ, φαίνεται, µε κάποιον άλλο τρόπο, δεν ήµασταν ανεκτοί από
τους µόνιµους ιδιοκτήτες της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας και
της εξουσίας σε αυτό τον τόπο. Ακόµα και η µία ηµέρα σας ξενίζει, σας ενοχλεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να πάψει. Ή υπάρχουν ήθη
και έθιµα και δηµοκρατικοί κανόνες που πρέπει να τους ανεχθείτε
ή δεν θα εφευρίσκετε συνεχώς παρατράγουδα, δεν θα ψάχνετε
να βρείτε «παρανυχίδες» για να τολµήσετε να πείτε ότι εµείς που
έχουµε την ουσιαστική και τυπική νοµιµότητα από τον ελληνικό
λαό δεν θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε να ασκούµε τη διοίκηση
και την κυβέρνηση όπως πρέπει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γκιόλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση, πρώτον, επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
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«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10-4-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987), όπως ισχύουν», δεύτερον, επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Οργανισµός του Ιδρύµατος
της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία» και,
τρίτον, επί της έγκρισης του «Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης».
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ξεκινούµε µε την ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου της πρώτης πρότασης: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10-41997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987), όπως
ισχύουν».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση επί της αρχής;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι όλα µαζί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το πρώτο κοµµάτι επί
της αρχής. Υπάρχουν και τα άρθρα. Θα πάµε και επί των άρθρων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το πρώτο κοµµάτι ποιο είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το πρώτο κοµµάτι
αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού. Μετά
είναι το ίδρυµα. Το ίδρυµα είναι ενιαίο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βοηθήστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας τα διαβάζω έναένα, επί της αρχής. Θα πάµε µετά στην ψήφιση επί των άρθρων…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο οργανισµός είναι αυτοτελής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είναι τρεις ψηφοφορίες. Ο οργανισµός θα είναι χωριστά, αλλά θα είναι ενιαίο. Δεν
θα συζητήσουµε ξεχωριστές διατάξεις του οργανισµού. Ενιαία
επί της αρχής και επί του συνόλου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα ποιο θέλετε από τα τρία κοµµάτια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το πρώτο κοµµάτι. Και
είπα οι διατάξεις της Βουλής το Μέρος Β’, µε βάση το ΦΕΚ τάδε.
Τα είπα, κύριε Λοβέρδο. Τα ανέγνωσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι θα φανεί στον οθόνη, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν είναι ηλεκτρονική
η ψηφοφορία. Είναι δι’ εκφωνήσεως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση επί της αρχής;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς η πρόταση:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10-4-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987), όπως ισχύουν» έγινε δεκτή επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η πρόταση: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10-4-1997) και
Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987), όπως ισχύουν»,
έγινε δεκτή επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση της πρότασης και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση και στο σύνολο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Η πρόταση έγινε δεκτή
και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η πρόταση: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10-4-1997) και
Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987), όπως ισχύουν»,
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν
Ι. Μέρος Β’
Άρθρο 1
1. Στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
1 της, κατά ΚΑ’συνεδρίασης από 9.11.2015 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’ 144/10.11.2015), όπως
ισχύει, η φράση «από την έναρξη της ΙΗ’ βουλευτικής περιόδου»
αντικαθίσταται από τη φράση «από την έναρξη της ΙΘ’ βουλευτικής περιόδου».
2. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της,
κατά ΚΑ’ συνεδρίαση, από 9.11.2015 απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’144/10.11.2015), όπως ισχύει, η
φράση «από την έναρξη της ΙΗ’ βουλευτικής περιόδου» αντικαθίσταται από τη φράση «από την έναρξη της ΙΘ’ βουλευτικής περιόδου».
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της, κατά ΚΑ’ συνεδρίαση,
από 9.11.2015 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’ 144/10.11.2015), όπως ισχύει, οι λέξεις «της ΙΗ’ βουλευτικής περιόδου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της ΙΘ’
βουλευτικής περιόδου» αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 (πρώην 31)
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Τµήµα Κοινοβουλευτικών Αρχείων.
Η µέριµνα για τη συγκέντρωση, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την
τεκµηρίωση, την εκκαθάριση και την ψηφιοποίηση των αρχείων
που δηµιουργούνται ή τηρούνται από το Κοινοβούλιο, τα οποία
κρίνονται άξια διατήρησης και επιλέγονται για αρχειοθέτηση.
Η µέριµνα για την πρόσκτηση και τη δηµιουργία κάθε είδους
αρχείου που είναι συναφές µε τον πολιτικό βίο της χώρας.
Η µέριµνα για τη διάχυση και τη δηµοσιοποίηση των τηρούµενων αρχείων στους πολίτες, κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 3
1. α. Στο στοιχείο α’ της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 35 (πρώην 41/30) του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’),
όπως ισχύει, η φράση «Μία (1) θέση» αντικαθίσταται από τη
φράση «Δύο (2) θέσεις».
β. Στο στοιχείο β’ της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 35 (πρώην 41/30) του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’),
όπως ισχύει, η φράση «Δύο (2) θέσεις» αντικαθίσταται από τη
φράση «Μία (1) θέση».
2. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων Ε’ και Ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 (πρώην 41/30) του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της, κατά ΚΑ’ συνεδρίαση, από
9.11.2015 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ Α’ 144/10.11.2015), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά τη λήξη των ως άνω δύο βουλευτικών περιόδων, µία (1)
θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ, εκτός εάν είναι εν ενεργεία
Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές, οπότε ισχύουν οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου.»
3. α) Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
95 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «ή µερικής».
β) Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Σε περίπτωση µερικής απασχόλησης ή άσκησης έργου, κατόπιν άδειας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι ανωτέρω αποζηµιώσεις, αµοιβές ή δαπάνες δύναται να χορηγούνται µετά από
σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.»
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α’ ισχύει από την έναρξη της ΙΖ’
Βουλευτικής Περιόδου.»
4. α) Στο άρθρο 164Δ του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’),
όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθµείται σε 8 και προστίθεται
νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η διάταξη του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 εφαρµόζεται
αναλόγως, από 1.3.2019, στους µόνιµους υπαλλήλους και στους
υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διορισθεί ή µεταταχθεί µετά την 1.11.2011 στη Βουλή των Ελλήνων έως
και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.»
β) Η ανωτέρω ρύθµιση της περίπτωσης α) δεν καταλαµβάνει το
προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις των άρθρων 27 (πρώην 33/23)
παράγραφοι 1 και 4, 35 (πρώην 41/30) παράγραφος 3 εδάφια δ’
και ε’ και 85 (πρώην 91/79) παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος Κανονισµού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 4
Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 36 (πρώην άρθρα 42/31) του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Β’), όπως ισχύει, µετά τη φράση «του Γενικού Γραµµατέα
της Βουλής» προστίθεται η φράση «, του Ειδικού Γραµµατέα της
Βουλής».
Άρθρο 5
1. Στην πρώτη περίπτωση β’ του άρθρου 1 του Ειδικού Κανονισµού του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθµού της Βουλής των
Ελλήνων, ο οποίος προσαρτήθηκε στον Κανονισµό της Βουλής –
Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51/Α’/1997), µετά το άρθρο 165 αυτού, ως Παράρτηµα υπ’ αριθµ. δύο (2), σύµφωνα µε το άρθρο 53 της από
28.6.2016 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ 122/Α/2016), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο τοµέας Τηλεοπτικού προγράµµατος και σύνθεσης προγράµµατος αποτελείται από δύο Γραφεία:
i. Γραφείο Επιλογής Προγράµµατος.
ii. Γραφείο Σύνθεσης και Ροής Προγράµµατος».
2. Στη δεύτερη περίπτωση β’, του άρθρου 1 του Ειδικού Κανονισµού του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθµού της Βουλής
των Ελλήνων ο οποίος προσαρτήθηκε στον Κανονισµό της Βουλής
– Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51/Α’/1997), µετά το άρθρο 165 αυτού, ως Παράρτηµα υπ’ αριθµ. δύο (2), σύµφωνα µε το άρθρο 53 της από
28.6.2016 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ 122/Α/2016), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες των Γραφείων είναι ιδίως:
i. Γραφείο Επιλογής Προγράµµατος: Η έρευνα, η επιλογή και η
εισήγηση προµήθειας προγραµµάτων, όπως ταινίες, ντοκιµαντέρ,
πολιτιστικές εκποµπές, καθώς και ο έλεγχος του περιεχοµένου
των εν λόγω προγραµµάτων. Η διαπραγµάτευση µε τους προµηθευτές των εν λόγω προγραµµάτων, σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του Τοµέα τηλεοπτικού προγράµµατος και σύνθεσης
προγράµµατος και τον Συντονιστή του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθµού της Βουλής. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για
την παραλαβή του υλικού και η µέριµνα της περαίωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων του Τηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Βουλής.
ii. Γραφείο Σύνθεσης και Ροής Προγράµµατος: Η µέριµνα για
τον προγραµµατισµό και την εκποµπή του συνολικού προγράµµατος του Τηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής, ιδίως εκείνου που
αφορά το κοινοβουλευτικό έργο. Η εν γένει τυπολογία των εκποµπών του Τηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής. Ο έλεγχος της ορθής
ενηµέρωσης και επικαιροποίησης των εξειδικευµένων ιστοσελίδων
ενηµέρωσης των τηλεθεατών για το εκπεµπόµενο πρόγραµµα του
Τηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής.»
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ΙΙ. Μέρος Κοινοβουλευτικό
Άρθρο 6
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 32Α του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο,
ως εξής:
«Για ζητήµατα υψίστης σηµασίας η Κυβέρνηση µπορεί να ζητήσει διαπραγµατευτική εντολή από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και από τις συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές, πριν από τη
συνεδρίαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 32Α του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενηµερώνεται από την
Κυβέρνηση για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Συνόδου
του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου και των σηµαντικών συνεδριάσεων
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, µετά το πέρας
αυτών, για τα αποτελέσµατά τους. Για την ενηµέρωση των µελών
της Επιτροπής µπορεί να καλείται οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνεται
χρήσιµο για το έργο της.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 32A του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αναριθµείται σε 9.
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 32A του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αναριθµείται σε 7 και
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως: i) θεσµικά θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) θέµατα συνεργασίας
µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και των άλλων εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τον τίτλο ΙΙ του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΕΕ και της
ΣΛΕΕ, iii) θέµατα ευρωπαϊκής πολιτικής και iv) πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κανονιστικό περιεχόµενο.
β) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζει το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντάσσει έκθεση σχετικά µε τις προτεραιότητες της Βουλής των Ελλήνων επί
του νοµοθετικού προγραµµατισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δύναται να καλεί σε
ακρόαση τον προτεινόµενο από την Κυβέρνηση υποψήφιο για τη
θέση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε
προτεινόµενο υποψήφιο για αξίωµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και οι συναρµόδιες επιτροπές ενηµερώνονται και εξετάζουν την πορεία της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου.
ε) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενηµερώνεται από την
Κυβέρνηση για την πορεία ενσωµάτωσης και εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και της εναρµόνισης του
εθνικού δικαίου µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τον
σκοπό αυτόν µπορεί να καλεί σε διαβούλευση την Κυβέρνηση, τις
Ανεξάρτητες Αρχές και τους κοινωνικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 32Α του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, αναριθµείται σε 8.
6. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 32Α, όπως ισχύει, η φράση
«Τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση» αντικαθίσταται από τη φράση
«Την υποστήριξη».
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας τροποποίησης αρχίζει
από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα,...........................2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση της δεύτερης πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Οργανισµός του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς η πρόταση:
«Οργανισµός του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία» έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και έχει ως
εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Οργανισµός του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία
Ο Οργανισµός του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (ΦΕΚ 116 Α’/9.6.1999),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την από 20.6.1996 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
(ΦΕΚ 151 Α’/8.7.1996) προβλέφθηκε ότι, µε πρόταση του Προέδρου της Βουλής και σύµφωνη γνώµη της Διάσκεψης των Προέδρων, η Βουλή µπορεί να συστήσει ίδιο νοµικό πρόσωπο µε τη
µορφή ιδρύµατος ή άλλου νοµικού τύπου, µε σκοπό τη διάδοση
των αρχών του Κοινοβουλευτισµού και της Δηµοκρατίας και τη
συµµετοχή γενικώς της Βουλής στα πολιτιστικά, κοινωνικά και
µορφωτικά ζητήµατα της χώρας, καθώς και την υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης γενικώς της διεθνούς θέσης της Ελλάδας.
Με την από 27 Μαΐου 1999 (ΦΕΚ 116 Α’/9.6.1999) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων ιδρύθηκε νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα και την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυµία
1. Στη Βουλή λειτουργεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε
έδρα την Αθήνα και την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
το οποίο ιδρύθηκε το 1999 µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και το οποίο εφεξής αναφέρεται ως «Ίδρυµα».
2. Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύµατος διέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 167Α του Κανονισµού της Βουλής των
Ελλήνων (Μέρος Α’ Κοινοβουλευτικό), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ 128/Α’/16.7.2018), και του παρόντος Οργανισµού.
Άρθρο 2
Σκοπός - Αρµοδιότητες Ιδρύµατος
1. Το Ίδρυµα έχει ως σκοπό του την πραγµατοποίηση δράσεων,
προγραµµάτων και έργων για:
α. τη µελέτη, προβολή και διάδοση των αρχών του Κοινοβουλευτισµού και της Δηµοκρατίας,
β. τη συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων εν γένει στα πολιτιστικά, κοινωνικά και µορφωτικά ζητήµατα της χώρας,

γ. την ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της διεθνούς
θέσης της Ελλάδας και την υποστήριξη των συµφερόντων του Ελληνισµού εν γένει,
δ. τη συµβολή στην καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης του λαού
και ιδίως των νέων, και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ
των λαών.
2. Οι αρµοδιότητες του Ιδρύµατος είναι κυρίως οι εξής:
α. συγκεντρώνει, κατατάσσει συστηµατικά και αξιοποιεί τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση των
σχετικών µελετών, προγραµµάτων, συνεδρίων και ερευνών,
β. οργανώνει και πραγµατοποιεί διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως
εκθέσεις, συνέδρια, εκδόσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα,
όπως η Βουλή των Εφήβων,
γ. υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων µε ξένα Κοινοβούλια και διεθνείς οργανισµούς,
δ. υποστηρίζει και χρηµατοδοτεί, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µελέτες, έργα ή δραστηριότητες από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που συµβάλλουν,
άµεσα ή έµµεσα, στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύµατος,
ε. εκµεταλλεύεται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του,
στ. εποπτεύει και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του Πάρκου Εθνικής Συµφιλίωσης Γράµµος,
ζ. πραγµατοποιεί κάθε άλλο έργο που του ανατίθεται από τον
Πρόεδρο της Βουλής µε σχετική απόφασή του και που προσιδιάζει στη φύση και τον χαρακτήρα του, όπως είναι η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Δηµοκρατίας,
η. πραγµατοποιεί εν γένει κάθε σχετική µε τις αρµοδιότητες
του δραστηριότητα προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού του.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ίδρυµα µπορεί να αναλαµβάνει και την εκτέλεση ή ανάθεση προγραµµάτων από τρίτους,
ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται µε οποιοδήποτε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οιασδήποτε µορφής τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 3
Όργανα του Ιδρύµατος
Όργανα του Ιδρύµατος είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιστηµονική Επιτροπή.
Άρθρο 4
Πρόεδρος της Βουλής
1. Ο Πρόεδρος της Βουλής προΐσταται του Ιδρύµατος και προεδρεύει του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος του άρθρου
5 του παρόντος. Ασκεί τις αρµοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν
από τον Κανονισµό της Βουλής και από τον παρόντα Οργανισµό.
2. Ο Πρόεδρος της Βουλής εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον
των δικαστικών και των άλλων αρχών.
3. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής ορίζονται τα µέλη
των Επιτροπών του παρόντος, οι Πρόεδροί τους, καθώς και οι
αµοιβές και οι αποζηµιώσεις τους. Μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος, µπορεί µε απόφασή του να
αυξάνει ή να µειώνει τον αριθµό των µελών της Επιστηµονικής
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Ιδρύµατος.
4. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής δύνανται να συγκροτούνται και ειδικότερες επιτροπές, οµάδες εργασίας, και
οµάδες έργου για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου αποτελούµενες από το προσωπικό του Ιδρύµατος ή και από τρίτους, µε ή
χωρίς θητεία, καθώς και να καθορίζονται οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις των προαναφερόµενων µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας και οµάδων έργων.
Άρθρο 5
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος αποτελείται από: α)
τον εκάστοτε Πρόεδρο και τους πρώην προέδρους της Βουλής,
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β) τους αρχηγούς-προέδρους των κοινοβουλευτικών οµάδων, γ)
τους πρώην αρχηγούς-προέδρους των κοινοβουλευτικών οµάδων, εφόσον διετέλεσαν πρωθυπουργοί, δ) τον εκάστοτε Γενικό
Γραµµατέα της Βουλής και ε) τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα
του Ιδρύµατος.
2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο Πρόεδρος
της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται από το Δ.Σ. ένας από τους πρώην Προέδρους
της Βουλής, άλλως ένα από τα άλλα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή
απουσιάζει.
3. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής οµάδας που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον κατά το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής πρώτο κατά σειρά κοινοβουλευτικό του
εκπρόσωπο.
4. Η συµµετοχή στο Διοικητικό Συµβούλιο είναι τιµητική και
άµισθη.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τον καθορισµό
των γενικών κατευθύνσεων της λειτουργίας του Ιδρύµατος µέσα
στο πλαίσιο του σκοπού του, παρακολουθεί τη λειτουργία και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, έως την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου από το έτος προϋπολογισµού, και απολογισµό
του, που συντάσσονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, και έχει,
επιπροσθέτως, όσες άλλες αρµοδιότητες του επιφυλάσσουν ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Οργανισµού.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον
µία (1) φορά κατ’ έτος, καθώς και, όταν συγκαλείται εκτάκτως
από τον Πρόεδρό του. Έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/2
του αριθµού των µελών και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του
Προέδρου.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ηµερήσια διάταξη,
που καταρτίζει ο Πρόεδρός του.
8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται
πρακτικά. Χρέη γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου ασκεί
υπάλληλος του Ιδρύµατος, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του
µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 6
Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος
1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της Διάσκεψης των Προέδρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 των παρόντων µελών της, διορίζεται
ως Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος, πρόσωπο εγνωσµένου
κύρους και µε εµπειρία συναφή µε τα αντικείµενα και τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος, ο οποίος επικουρεί τον Πρόεδρο
στη διοίκηση των υπηρεσιών του Ιδρύµατος και προΐσταται, αµέσως µετά τον Πρόεδρο, όλων των διοικητικών υπηρεσιών του
Ιδρύµατος.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος διορίζεται µε τριετή
θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µέχρι και δύο φορές, είναι
πλήρους απασχόλησης, δεν τελεί υπό καθεστώς εξαρτηµένης
εργασίας, και του καταβάλλεται µηνιαία αµοιβή, το ύψος της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
κατά παρέκκλιση τυχόν άλλων διατάξεων.
3. Ως διοικητικός προϊστάµενος των υπηρεσιών του Ιδρύµατος
προΐσταται της Εκτελεστικής Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος για τη διασφάλιση της υλοποίησης των γενικών κατευθύνσεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος, είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ηµερήσιας
διάταξης της Εκτελεστικής Επιτροπής και πειθαρχικός προϊστάµενος των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
4. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει, µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει την εξουσία υπογραφής του στους προϊσταµένους των
Τµηµάτων του Ιδρύµατος.
Άρθρο 7
Εκτελεστική Επιτροπή
1. Στο Ίδρυµα λειτουργεί επταµελής Εκτελεστική Επιτροπή. Η
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Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος, ο οποίος
ενεργεί ως Πρόεδρός της,
β) τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα της Βουλής,
γ) τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιστηµονικής Επιτροπής,
δ) τον εκάστοτε Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Βουλής,
ε) τον εκάστοτε Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών του
Ιδρύµατος,
στ) δύο µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου
της Βουλής µε τριετή θητεία και εκ των οποίων το ένα είναι υπάλληλος της Βουλής εν ενεργεία ή συνταξιούχος και το άλλο προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, διακεκριµένη σε γνωστικό
αντικείµενο σχετικό µε τις αρµοδιότητες του Ιδρύµατος.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για τον καθορισµό
των ειδικότερων στόχων και προτεραιοτήτων του Ιδρύµατος
µέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που αποφασίζονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο, τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και τη
σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού του
Ιδρύµατος. Προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό. Καθορίζει
το είδος της σύµβασης µε την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες
τρίτων προς το Ίδρυµα. Συντάσσει τους όρους των διαγωνισµών
και εγκρίνει τα αποτελέσµατά τους.
3. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής τηρούνται
πρακτικά. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Ιδρύµατος, που
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
4. Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Άρθρο 8
Επιστηµονική Επιτροπή
1. Στο Ίδρυµα λειτουργεί Επιστηµονική Επιτροπή, µε γνωµοδοτικό χαρακτήρα, στην οποία συµµετέχουν από εννέα (9) έως
και δεκαεπτά (17) µέλη εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους, προερχόµενα από τον χώρο των Γραµµάτων και Τεχνών της ηµεδαπής.
2. Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής µπορεί
να αυξάνεται ή να µειώνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Ιδρύµατος για την επίτευξη των στόχων που θέτει, µε απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, ύστερα από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Η θητεία των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για µία µόνο θητεία, εφόσον κριθεί
απαραίτητο για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων του Ιδρύµατος.
4. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής ορίζεται πρόσωπο που έχει διακριθεί για
το έργο, την προσφορά και την εµπειρία στον τοµέα του, και στο
οποίο καταβάλλεται µηνιαία αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής. Στα υπόλοιπα
µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση
ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε όµοια απόφαση.
5. Ο Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής συγκαλεί την
Επιτροπή σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων, επικυρώνει τα πρακτικά και υποβάλλει αρµοδίως
τις εισηγήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής στην Εκτελεστική
Επιτροπή προς έγκριση.
6. Η Επιστηµονική Επιτροπή σε συνεργασία µε τα αρµόδια
Τµήµατα του Ιδρύµατος εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή
σχετικά µε τον σχεδιασµό, την κατάρτιση του προγράµµατος
δράσης, στο πλαίσιο της αποστολής του Ιδρύµατος, και την τεκµηρίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εκδοτικού
υλικού του. Οι εισηγήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής έχουν
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να
τις αποδεχθεί, απορρίψει ή και να τις αναδιαµορφώσει σε συνεργασία µε την Επιστηµονική Επιτροπή του Ιδρύµατος.
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7. Στις συνεδριάσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής τηρούνται
πρακτικά. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Ιδρύµατος, που
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 9
Πόροι - Περιουσία
1. Πόροι του Ιδρύµατος είναι η ετήσια επιχορήγηση από τον
προϋπολογισµό της Βουλής, καθώς και κάθε άλλο νόµιµο έσοδο
από την εκµετάλλευση της περιουσίας του, όπως αυτά που προέρχονται από τις πωλήσεις εκδόσεων του Ιδρύµατος, και κάθε είδους πολιτιστική δράση.
2. Με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων δύναται να παραχωρηθεί στο Ίδρυµα για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των σκοπών του η χρήση ενός ή περισσοτέρων ακινήτων που ανήκουν στη
Βουλή για ορισµένο χρόνο ή διαρκώς. Η παραχώρηση κινητών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
3. Για την αγορά ή πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος,
και για κινητά απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Ιδρύµατος
αποφασίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και διενεργούνται
από τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
παρ. 1 του άρθρου 153 του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ ή
όπως ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 153 του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’.
5. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύµατος, το σύνολο της περιουσίας του µεταφέρεται αυτοδικαίως και δίχως άλλη διατύπωση
στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 10
Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος δαπανών
1. Οι δαπάνες του νοµικού προσώπου του Ιδρύµατος υπάγονται
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλόγως
προς τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ
51/Α/1997) για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών αυτής. Αρµόδια Υπηρεσία για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου είναι η
Υπηρεσία Επιτρόπου, στην οποία υπάγεται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της Βουλής.
2. Στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται και ο
κατασταλτικός έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων του Ιδρύµατος. Ο κατασταλτικός έλεγχος είναι ετήσιος, τακτικός και διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή των Ελλήνων.
3. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως: α) η ορθή
τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που το
διέπουν και β) η τήρηση και η ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε
να απεικονίζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και των δηµοσιονοµικών συνεπειών τους.
Άρθρο 11
Ετήσιος προϋπολογισµός και απολογισµός
Η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό,
καθώς και τον ετήσιο απολογισµό των πεπραγµένων του Ιδρύµατος. Ο απολογισµός, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ιδρύµατος, κατατίθεται διά του Προέδρου της Βουλής στην
Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής προς έγκριση. O απολογισµός
αυτός αποτελεί παράρτηµα του απολογισµού – ισολογισµού της
Βουλής.
Άρθρο 12
Δαπάνες
Οι δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύµατος αφορούν ιδίως:

α) Την κάλυψη κάθε είδους εξόδων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συνεδρίων και εκδηλώσεων του Ιδρύµατος.
β) Την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, ασφαλιστικών
και λοιπών εργοδοτικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών
αποζηµιώσεων του υπηρετούντος προσωπικού, του Γενικού
Γραµµατέα, των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των
µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής.
γ) Την πληρωµή των πάσης φύσεως φόρων, τελών, κρατήσεων
και συναφών υποχρεώσεων προς το Δηµόσιο ή τρίτους, που
κατά νόµο βαρύνουν το Ίδρυµα.
δ) Την πληρωµή εγκεκριµένων αµοιβών τρίτων, όπως συνεργατών, εµπειρογνωµόνων κ.λπ. στο πλαίσιο της δράσης του Ιδρύµατος.
ε) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος (προµήθεια γραφικής ύλης, φωτισµός, θέρµανση, τηλεφωνικά έξοδα, λοιπές προµήθειες αναλωσίµων υλικών κ.λπ.).
στ) Την έκδοση εντύπων (προτύπων, βιβλίων, περιοδικών, δελτίων κ.λπ.).
ζ) Την αγορά εντύπων, εφηµερίδων και περιοδικών.
η) Τις δηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκδηλώσεων, φιλοξενίας κ.λπ.)
και τα έξοδα µετακίνησης της διοίκησης και του προσωπικού για
την προβολή του Ιδρύµατος.
θ) Συνδέσεις και συνδροµές, καθώς και τακτικές ή έκτακτες
εισφορές σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει.
ι) Την εκπαίδευση και την επιµόρφωση του προσωπικού.
ια) Την κάλυψη των εξόδων φύλαξης και καθαρισµού των κτηρίων στέγασης των γραφείων.
ιβ) Την κάλυψη των εξόδων διαµονής και µετάβασης του Γενικού Γραµµατέα, των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιστηµονικής Επιτροπής, συνεργατών και υπαλλήλων του Ιδρύµατος, εντός ή εκτός της ηµεδαπής, για συµµετοχές σε συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ. σχετικά µε
τις δράσεις του Ιδρύµατος.
ιγ) Την επισκευή και συντήρηση κτηρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων, µηχανηµάτων, οργάνων και συσκευών.
ιδ) Την εκπόνηση µελετών, ερευνών, γνωµοδοτήσεων και την
ανάθεση κάθε είδους υπηρεσιών.
ιε) Την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού,
καθώς και την προσαρµογή, αναβάθµιση, βελτίωση και επέκτασή
τους.
ιστ) Την προµήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισµού.
ιζ) Κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη νόµου ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς του.
Άρθρο 13
Διαδικασία έγκρισης και πληρωµής των δαπανών
1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης ύψους άνω των
τριών χιλιάδων ευρώ απαιτείται απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από τεκµηριωµένο αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος ή του Προϊσταµένου κάθε Τµήµατος. Για
δαπάνες µικρότερες του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος, κατόπιν
τεκµηριωµένου αιτήµατος Προϊσταµένου Τµήµατος.
2. Στην απόφαση αναγράφονται:
α. Οι διατάξεις νόµων ή διοικητικών πράξεων στις οποίες στηρίζεται η δαπάνη για τη νοµιµότητά της.
β. Το είδος και πλήρης αιτιολόγηση της δαπάνης µε σαφή αναφορά στη συγκεκριµένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από
την πραγµατοποίησή της και στον χρόνο υλοποίησής της.
γ. Το οικονοµικό έτος.
δ. Η προκαλούµενη επιβάρυνση στον προϋπολογισµό.
ε. Ο λογαριασµός εξόδου του προϋπολογισµού.
Επί της ως άνω απόφασης συντάσσεται πράξη -βεβαίωση- από
τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικών περί: α) ύπαρξης
σχετικής πίστωσης και β) δέσµευσης ισόποσης πίστωσης για την
πληρωµή της δαπάνης.
3. Μετά την έγκριση της δαπάνης, το Ίδρυµα προβαίνει στις
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νόµιµες ενέργειες για την πληρωµή της.
4. Οι καταρτιζόµενες συµβάσεις για λογαριασµό του Ιδρύµατος περιλαµβάνουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία
της απόφασης του αρµόδιου οργάνου για τη σύναψή τους.
Άρθρο 14
Τρόπος πληρωµής των δαπανών
1. Όλες οι δαπάνες του Ιδρύµατος πληρώνονται µε επιταγές
ή ηλεκτρονικές τραπεζικές εντολές σε βάρος του τηρούµενου
στο λογαριασµό όψεως στην Εθνική Τράπεζα του Ιδρύµατος της
Βουλής ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος λογαριασµού ταµειακής
διαχείρισης. Είναι δυνατή, επίσης, η πληρωµή των οφειλών και
µε εντολή µεταφοράς µε τη µεσολάβηση της τράπεζας που ασκεί
τη διαχείριση σε πίστωση λογαριασµού των δικαιούχων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα ή τράπεζα.
2. Οι επιταγές και οι εντολές µεταφοράς υπογράφονται από
τον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος, εκτός εάν µε απόφαση του
Προέδρου της Βουλής ορίζεται διαφορετικά.
3. Κατά την εξόφληση ενταλµάτων πληρωµής, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε ένταλµα πληρωµής υπερβαίνει τα
1.500,00 ανά δικαιούχο, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόµιση
αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, ενώ για κάθε ένταλµα
πληρωµής άνω των 3.000,00 ανά δικαιούχο, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
4. Η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα πιστοποιείται
µε την προσκόµισή τους από τον δικαιούχο του ποσού του χρηµατικού εντάλµατος ή οποιουδήποτε τίτλου ή εντολής πληρωµής
στο Τµήµα Οικονοµικών του Ιδρύµατος. Σε περίπτωση ύπαρξης
οφειλών του δικαιούχου προς το Δηµόσιο ή προς τον ΕΦΚΑ ή
άλλον ασφαλιστικό φορέα, διενεργείται αυτοδικαίως παρακράτηση αυτών των οφειλών και, εν συνεχεία, ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος Οικονοµικών προβαίνει στη µεταφορά των προειρηµένων βεβαιωµένων οφειλών από τον τραπεζικό λογαριασµό του
Ιδρύµατος προς τους προαναφερόµενους φορείς, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος.
Άρθρο 15
Εντάλµατα πληρωµής
1. Οι δαπάνες πληρώνονται βάσει χρηµατικών ενταλµάτων
(Χ.Ε.) σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισµού και
πάντοτε εντός των προβλέψεών του και των εκάστοτε υπολοίπων
του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης.
2. Στα εν λόγω Χ.Ε. αναγράφονται:
α) ο τίτλος του Ιδρύµατος και του Τµήµατος που αφορά η δαπάνη,
β) το οικονοµικό έτος,
γ) ο λογαριασµός του εξόδου, στο οποίο καταλογίζεται η δαπάνη,
δ) ο αύξων αριθµός του εντάλµατος και ο σχετικός αριθµός
πρωτοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολογητικά εγγράφου,
ε) ο αριθµός και η χρονολογία της απόφασης για την εκτέλεση
της δαπάνης,
στ) το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθµητικώς,
ζ) το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου και κάθε άλλο στοιχείο
προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειµένου δε περί νοµικού προσώπου, η ακριβής επωνυµία και η έδρα του,
η) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης, και
θ) οι υπογραφές των εξουσιοδοτηµένων από την Εκτελεστική
Επιτροπή προσώπων.
3. Στα ανωτέρω Χ.Ε. παρατίθεται ανάλυση στην οποία αναγράφεται το πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό και οι τυχόν υπέρ του
Δηµοσίου και τρίτων κρατήσεις.
4. Στα τιµολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών του Ιδρύµατος επί
των οποίων στηρίζεται η έκδοση του Χ.Ε., σηµειώνεται µε ειδική
σφραγίδα ο αριθµός του.
5. Τα Χ.Ε. συντάσσονται σε τρία αντίτυπα. Από αυτά, το πρώτο
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το δεύτερο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και
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το τρίτο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο αντίγραφο και το στέλεχος του Χ.Ε.
υπό την ένδειξη «συνηµµένο» σηµειώνονται περιληπτικά τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκδοσή του.
6. Τα Χ.Ε. δεν επιτρέπεται να φέρουν ξύσµατα, προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές.
7. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε. βάσει δικαιολογητικών συνηµµένων σε άλλο Χ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, επί του αντιγράφου και
του στελέχους του γίνεται σηµείωση παραποµπής στο Χ.Ε. στο
οποίο έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά.
8. Τα χρηµατικά εντάλµατα αριθµούνται και καταχωρίζονται
στο γενικό ηµερολόγιο και στο γενικό καθολικό.
Άρθρο 16
Προπληρωµές
1. Επιτρέπεται η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής ή αντίστοιχες ηλεκτρονικές τραπεζικές εντολές πληρωµής
έναντι των επί αποδόσει εξόδων για τα οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό, στο όνοµα των υπαλλήλων µε αιτιολογηµένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου
εξουσιοδοτηµένου οργάνου για την έγκριση δαπανών προς αντιµετώπιση δαπανών για τις οποίες είναι λόγω της φύσης τους ή
της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης δυσχερής η τήρηση των
διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για τα όρια των δαπανών µετακίνησης του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος, των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της
Επιστηµονικής Επιτροπής και του προσωπικού εν γένει εντός και
εκτός Επικρατείας, που αφορούν στα έξοδα κίνησης, τα έξοδα
διανυκτέρευσης, καθώς και την ηµερήσια αποζηµίωση, εφαρµόζεται αναλόγως η µε αριθµό απόφαση 3148/2094/13.3.2017 του
Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 816/Β/14.3.2017), όπως ισχύει.
3. Οι δαπάνες χαµηλού κόστους έως του ποσού των 600 ευρώ
ανά συναλλαγή εκτελούνται, µετά την έγκριση από τον Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικού Υπηρεσιακού Σηµειώµατος που συντάσσεται από τον προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος, από το ταµείο (λογαριασµό όψεως) που τηρείται από τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικών του Ιδρύµατος, µετρητοίς ή διά επιταγών, και µέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ ανά
τρίµηνο. Το Τµήµα Οικονοµικών συντάσσει κάθε τρίµηνο κατάσταση δαπανών που έχουν αποκατασταθεί και ολοκληρωθεί, την
οποία αποστέλλει µαζί µε τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή των Ελλήνων για
κατασταλτικό έλεγχο.
4. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εκδίδεται υπηρεσιακή εταιρική πιστωτική κάρτα επ’ ονόµατι του εκάστοτε Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος.
Άρθρο 17
Ταµειακή διαχείριση
1. Η διαχείριση διαθεσίµων ενεργείται σε αποκεντρωµένη
βάση κυρίως µέσω τραπεζικών λογαριασµών που διατηρεί το
Ίδρυµα.
2. Διαχειριστής του Ιδρύµατος είναι η τράπεζα στην οποία έχει
ανοιχθεί ο ειδικός λογαριασµός.
3. Κατά την εξόφληση της επιταγής ή ηλεκτρονικής εντολής,
η τράπεζα τηρεί την τραπεζική διαδικασία. Τα σχετικά παραστατικά παραµένουν στην τράπεζα και στο Τµήµα Οικονοµικών του
Ιδρύµατος που έχουν διενεργήσει τη συγκεκριµένη συναλλαγή.
Δικαιολογητικό της πληρωµής αποτελεί το στοιχείο της χρηµατικής εντολής και η αναγγελία για τη χρέωση του λογαριασµού του Ιδρύµατος στην τράπεζα και την εκτέλεση κάθε
εντολής πληρωµής των δικαιούχων.
4. Αν οι πληρωµές ενεργούνται µε εντολές µεταφοράς, δεν
απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών νοµιµοποίησης, ούτε
εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η απόδειξη εκτέλεσης της
εντολής µεταφοράς ή χρέωσης του λογαριασµού του Ιδρύµατος
µε πίστωση του δικαιούχου αποτελεί, στην εν λόγω περίπτωση,
δικαιολογητικό της γενόµενης πληρωµής. Η εν λόγω απόδειξη
της τράπεζας, µαζί µε την αίτηση του δικαιούχου περί µεταφοράς της πληρωµής σε πίστωση ύπαρξης λογαριασµού του σε
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τράπεζα, υποβάλλεται, µαζί µε τα δικαιολογητικά, στα αρµόδια
όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου.
Άρθρο 18
Βιβλία - Οικονοµικές καταστάσεις
Το Ίδρυµα εφαρµόζει το διπλογραφικό σύστηµα και τηρεί τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και συντάσσει και καταρτίζει τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4308/2014, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 19
Εσωτερική διάρθρωση - Οργανωτική δοµή
1. Το Ίδρυµα διαρθρώνεται αφενός σε µία Διεύθυνση Υπηρεσιών, που έχει ως αποστολή την εποπτεία, τον προγραµµατισµό
και τον συντονισµό της λειτουργίας των επιµέρους Τµηµάτων
του Ιδρύµατος, καθώς και την παρακολούθηση του έργου τους,
και, αφετέρου, στις κάτωθι Οργανωτικές Μονάδες σε επίπεδο
Τµήµατος:
α) Τµήµα Οικονοµικών,
β) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης,
γ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων,
δ) Τµήµα Εκδόσεων και Ερευνητικών Προγραµµάτων,
ε) Τµήµα Εκθέσεων,
στ) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Προβολής και Πολυµέσων.
2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων είναι ιδίως:
α) Τµήµα Οικονοµικών
Ο χειρισµός όλων των θεµάτων και διαδικασιών που αφορούν
στην κατάρτιση, στην εκκαθάριση και στην πληρωµή όλων των
δαπανών.
Η µέριµνα για την έγκαιρη κατάρτιση του Προϋπολογισµού και
του Απολογισµού και η επιµέλεια για την υποβολή του διά της
Εκτελεστικής Επιτροπής στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος προς έγκριση.
Η µέριµνα για την τροποποίηση και την παρακολούθηση της
κανονικής εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος, τη
σύνταξη καταστάσεων εκτίµησης της πορείας του εκτελούµενου
Προϋπολογισµού, τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων,
καθώς και για την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων
και στατιστικών στοιχείων.
Ο έλεγχος της νοµιµότητας και κανονικότητας των εντολών
πληρωµής.
Η διαχείριση, διάθεση και αποστολή των εκδόσεων του Ιδρύµατος σε φορείς που έχουν άµεση και έµµεση σχέση µε αυτό,
όπως βιβλιοθήκες, σχολεία, εκθέσεις, συγγραφείς, συνέδρια και
κοινωνικούς ή άλλους φορείς. Η τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου παραλαβής και διάθεσης εντύπων και εκδόσεων.
Η πώληση των εκδόσεων του Ιδρύµατος και η τήρηση του σχετικού αρχείου.
Η τήρηση απογραφικών στοιχείων του υλικού που βρίσκεται
σε χώρους του Ιδρύµατος, καθώς και η παρακολούθηση, συγκέντρωση, αποθήκευση, ταξινόµηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εργασιών και εκδόσεων του Ιδρύµατος,
µε τρόπο που καθιστά ευχερή και αποτελεσµατική την αναζήτησή τους.
Η επιµέλεια για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωµής των
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού του Ιδρύµατος,
καθώς και των εκάστοτε συνεργατών του.
Η διαδικασία σύναψης συµβάσεων προµηθειών και παροχής
υπηρεσιών, που συνάπτει το Ίδρυµα, βάσει του Άρθρου 54 του
παρόντος.
β) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης
Η γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος και του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών.
Η παροχή κάθε φύσεως γραµµατειακής υποστήριξης και λοιπών διοικητικών εργασιών για τις ανάγκες των Οργάνων και των

Τµηµάτων του Ιδρύµατος.
Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού του Ιδρύµατος, η τήρηση και η ενηµέρωση των προσωπικών µητρώων, καθώς και η παροχή των σχετικών πληροφοριών.
Η µέριµνα για τη δροµολόγηση όλων των σχετικών µε την πειθαρχική διαδικασία ενεργειών.
Η κοινοποίηση της ηµερήσιας διάταξης στις αρµόδιες Επιτροπές του Ιδρύµατος και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο του Διοικητικού Συµβουλίου, όσο και των Επιτροπών
των άρθρων 7 και 8 του παρόντος.
Η τήρηση γενικού πρωτοκόλλου της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας και η τήρηση του γενικού Αρχείου του
Ιδρύµατος, καθώς και η παρακολούθηση των Αρχείων των επιµέρους Τµηµάτων.
Η συνεργασία µε τα λοιπά Τµήµατα για την κατάρτιση των
προδιαγραφών των διαγωνισµών και η υποβολή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή προς έγκριση.
Η µέριµνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Πανεπιστηµιακού
και Τεχνολογικού Τοµέα, σε υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, όροι και προϋποθέσεις,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά τη συνεργασία του
Ιδρύµατος µε τους προαναφερόµενους φορείς.
γ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
Ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της οµαλής εκτέλεσης όλων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Ιδρύµατος, η συνεργασία µε την Επιστηµονική Επιτροπή, την
Εκτελεστική Επιτροπή και άλλες σχετικές µε τα Εκπαιδευτικά
Προγράµµατα επιτροπές, καθώς και µε τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος για τον άρτιο σχεδιασµό και οργάνωσή τους.
Η πραγµατοποίηση όλων των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων
των εκθέσεων του Ιδρύµατος και της Βουλής, καθώς και των
χώρων του Κοινοβουλίου.
Ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση των βιωµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όπως η Βουλή των Εφήβων, καθώς και
των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, σε όλους τους τόπους δραστηριότητας του Ιδρύµατος.
Η διαµόρφωση ψηφιακών φακέλων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, καθώς και η πραγµατοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων.
Η υποβολή έκθεσης πεπραγµένων στην Εκτελεστική Επιτροπή
του Ιδρύµατος, η οποία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση
της υλοποίησης των γενικών κατευθύνσεων που καθορίζονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.
δ) Τµήµα Εκδόσεων και Ερευνητικών Προγραµµάτων
Η µέριµνα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκδόσεων σε
έντυπη και ψηφιακή µορφή καθώς και η παρακολούθηση µέχρι
τη δηµοσίευσή τους ή ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, αντίστοιχα.
Η επιστηµονική και τυπογραφική επιµέλεια καθώς και η παρακολούθηση των εκδόσεων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Η έρευνα αγοράς, η ζήτηση προσφορών, ο συντονισµός και η
επίβλεψη των εργασιών προεκτυπώσεων, όπως ο δηµιουργικός
σχεδιασµός, η στοιχειοθεσία, η σελιδοποίηση, η ενσωµάτωση
διορθώσεων, η επιµέλεια, το µοντάζ.
Ο σχεδιασµός, η παραγωγή και η έκδοση φυλλαδίων και συγγραµµάτων έντυπης µορφής, που αφορούν σε δράσεις του Ιδρύµατος.
Οι συνεργασίες µε ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς συναφών αντικειµένων για την εκπόνηση και επιµέλεια ερευνητικών
προγραµµάτων.
Η σύνταξη καταλόγων για τη διάθεση των εκδόσεων του Ιδρύµατος σε φορείς που έχουν άµεση και έµµεση σχέση µε αυτό.
Η σύνταξη καταλόγων που αποτυπώνουν και συνοδεύουν τις
εκθέσεις του Ιδρύµατος.
Η οργάνωση της συµµετοχής του Ιδρύµατος σε εγχώριες και
διεθνείς διοργανώσεις βιβλίου.
Η υποβολή έκθεσης πεπραγµένων στην Εκτελεστική Επιτροπή
του Ιδρύµατος, η οποία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση
της πραγµατοποίησης των γενικών κατευθύνσεων που καθορί-
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ζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.
ε) Τµήµα Εκθέσεων
Η έρευνα, επιλογή, τεκµηρίωση και ο υποµνηµατισµός των αρχείων στα οποία βασίζονται οι εκάστοτε εκθέσεις του Ιδρύµατος.
Οι συνεργασίες µε ή αναθέσεις σε εξειδικευµένους επιστήµονες, µουσειολόγους, γραφίστες για τη σχεδίαση και την πραγµατοποίηση των εκθέσεων.
Η έρευνα αγοράς, η ζήτηση προσφορών, ο συντονισµός και η
επίβλεψη των εργασιών πραγµατοποίησης της εκάστοτε έκθεσης.
Ο προγραµµατισµός και η συνεργασία µε δήµους, φορείς και
άλλους πολιτιστικούς χώρους για τη µεταφορά και η πραγµατοποίηση εκθέσεων εκτός Αθηνών και Ελλάδας.
Η συµµετοχή σε µεγάλες εγχώριες ή διεθνείς διοργανώσεις,
σχετικές µε τις δράσεις του Ιδρύµατος.
Η υποβολή έκθεσης πεπραγµένων στην Εκτελεστική Επιτροπή
του Ιδρύµατος, η οποία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση
της υλοποίησης των γενικών κατευθύνσεων που καθορίζονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.
στ) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Προβολής και Πολυµέσων
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύµατος και η απόκτηση τεχνογνωσίας από
το προσωπικό του Ιδρύµατος για την παραγωγική λειτουργία των
εφαρµογών και των ψηφιακών υπηρεσιών.
Η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία, την υποστήριξη, τη
συντήρηση, την παραµετροποίηση και τη διαχείριση των υποδοµών που απαιτούνται για την παραγωγική λειτουργία των υπολογιστικών υποδοµών και δικτύων του Ιδρύµατος.
Η συγκέντρωση, η συστηµατική ταξινόµηση και η µετάδοση,
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, των πληροφοριών που σχετίζονται µε
τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος και ιδίως η δηµιουργία διαδικτυακών κόµβων, µε σκοπό την ορθή ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα προγράµµατα και τις δράσεις του Ιδρύµατος.
Η µέριµνα για τη διαρκή ενηµέρωση του επίσηµου ιστοτόπου
του Ιδρύµατος και του ιστοτόπου του Πάρκου Εθνικής Συµφιλίωσης Γράµµος, για την ορθότερη και πληρέστερη ενηµέρωση των
επισκεπτών τους.
Η σύνταξη δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και επιστολών για
την ανάδειξη και την προώθηση του έργου και των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος.
Η µέριµνα για τη γνωστοποίηση µέσω Δελτίων Τύπου ή άλλων
εγγράφων των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Η οργάνωση και η πραγµατοποίηση, µεµονωµένα ή σε συνεργασία, κάθε µορφής εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της αποστολής
του Ιδρύµατος.
Η συγκέντρωση υλικού από τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του
Ιδρύµατος (ηµερίδες, συνέδρια κ.λπ.), για επικείµενες, σχετικές
εκδόσεις.
Η ανάπτυξη και η διαµόρφωση σχέσεων µε τη Βουλή των Ελλήνων καθώς και µε ξένα κοινοβούλια και διεθνείς οργανισµούς.
3. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες και η εσωτερική οργάνωση των
Τµηµάτων, η κατανοµή του προσωπικού τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του
Ιδρύµατος. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα
από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος, µπορούν
να προστίθενται νέα ή να καταργούνται Τµήµατα και να ανακατανέµονται αρµοδιότητες µεταξύ Τµηµάτων ανάλογα µε τις
ανάγκες του Ιδρύµατος.
Άρθρο 20
Επιλογή Προϊσταµένων
1. Ως Προϊστάµενος Διεύθυνσης τοποθετείται υπάλληλος κατηγορίας, ΠΕ ή ΤΕ, και ως Προϊστάµενοι Τµήµατος υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Η θητεία των Προϊσταµένων είναι τριετής. Στην διαδικασία επιλογής Προϊσταµένων δύνανται να συµµετέχουν µόνο υπάλληλοι του Ιδρύµατος µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό της
παρ. 4 του άρθρου 23 του παρόντος. Στην περίπτωση τοποθέτησης ως Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος προσωπικού της
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παρ. 4 του άρθρου 23 του παρόντος, η απόσπαση παρατείνεται
µέχρι τη λήξη της θητείας.
2.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί
αυτοδικαίως από το Ίδρυµα εντός ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος υπάλληλος, στον
οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
ανώτερη του προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα.
3. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων υποψηφιότητας.
Άρθρο 21
Διαδικασία Επιλογής προϊσταµένων
οργανικών µονάδων
1. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταµένων θέσεων ευθύνης είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος.
α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Διεύθυνσης και
Τµηµάτων εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος, µε την οποία καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής
τηρουµένων των όρων του παρόντος.
β) Η πρόσκληση εκδίδεται τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων. Το Ίδρυµα κοινοποιεί την πρόσκληση στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά
σε αυτό µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν υπάλληλοι εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για δύο (2) θέσεις κατ’
ανώτατο όριο.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου
και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο
προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο του Ιδρύµατος, λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει το Τµήµα Διοικητικής
Υποστήριξης, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο
για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους θα δηλώσουν και θα συναινέσουν
στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων, και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για στενά υπηρεσιακούς και µόνο λόγους, στα µητρώα του Ιδρύµατος κατά τα
οριζόµενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων GDPR.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος
κανονισµού και της πρόσκλησης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2) Για την επιλογή προϊσταµένων η Εκτελεστική Επιτροπή λαµβάνει υπόψη, ιδίως, α) τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελµατικής κατάρτισης (όπως, πτυχία, µεταπτυχιακά,
διδακτορικά, γνώση ξένων γλωσσών), β) εργασιακή εµπειρία και
άσκηση καθηκόντων ευθύνης, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα των υποψηφίων.
Για την πληρέστερη αξιολόγησή τους, διενεργείται συνέντευξη. Σκοπός της συνέντευξης είναι η Εκτελεστική Επιτροπή
του Ιδρύµατος να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα,
την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την
άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του
προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας
και το βιογραφικό σηµείωµά του.
Η συνέντευξη περιλαµβάνει συζήτηση επί θεµάτων σχετικών
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µε το αντικείµενο του Ιδρύµατος και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών µονάδων των σχετικών µε την προς πλήρωση θέση, σε
συνάρτηση µε τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, µε
σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου
να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Για την επιλογή λαµβάνονται υπόψη επίσης οι
επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα
χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισµού οµάδων εργασίας και η δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
3. Όσοι επιλέγονται τοποθετούνται, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε έναν
(1) µήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία
τριών (3) ετών. Οι προϊστάµενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει
εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανατοποθέτησή τους ως προϊσταµένων ή την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.
4. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο προϊστάµενος
παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν καταδικαστεί τελεσιδίκως κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώµατα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική), σε επικουρική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασµό
των δύο προηγούµενων ρυθµίσεων,
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωµα.
5. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταµένου ολοκληρώνεται το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο προϊστάµενος επιλέγεται για το υπόλοιπο του εναποµείναντος χρονικού
διαστήµατος.
6. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Άρθρο 22
Οργανικές θέσεις
1. Συνιστώνται στο Ίδρυµα πενήντα πέντε (55) θέσεις προσωπικού.
2. Οι πενήντα πέντε (55) θέσεις προσωπικού τελούν υπό καθεστώς σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου και κατανέµονται ως ακολούθως ανά επίπεδο
εκπαίδευσης:
Εκπαιδευτική βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σαράντα τρεις (43) θέσεις.
Εκπαιδευτική βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τρεις
(3) θέσεις.
Εκπαιδευτική βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
εννέα (9) θέσεις.
3. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις κατανέµονται µε βάση τις εκπαιδευτικές βαθµίδες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ως ακολούθως:
α) Εκπαιδευτική βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
αα) Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού : Θέσεις είκοσι τρεις (23).
Πτυχίο ή Δίπλωµα, κατά προτίµηση, Δηµόσιας Διοίκησης ή
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας
ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης ή Πολι-

τικών Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών ή Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισµού ή Νοµικής Σχολής ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ψυχολογίας ή Βιβλιοθηκονόµων/Αρχειονόµων ή Αρχιτεκτονικής ή Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης λοιπών
ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
ββ) ειδικότητα ΠΕ Οικονοµικού : Θέσεις τρεις (3).
Πτυχίο ή Δίπλωµα Δηµόσιας Διοίκησης µε κατεύθυνση Δηµόσιας Οικονοµικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών
Επιστηµών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της
ηµεδαπής, ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
γγ) ειδικότητα ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων: Θέσεις τρεις
(3).
Πτυχίο ή Δίπλωµα, κατά προτίµηση, µετάφρασης και διερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
δδ) ειδικότητα ΠΕ Ιστορικών : Θέσεις δέκα (10).
Πτυχίο ή Δίπλωµα, κατά προτίµηση, Φιλοσοφικής Σχολής Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Αρχαιολογίας και Ιστορίας
της Τέχνης ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
εε) ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής : Θέσεις δύο (2).
Πτυχίο ή Δίπλωµα, κατά προτίµηση, Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεµατικής ή
Επιστήµης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστηµών και
Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
στστ) ειδικότητα ΠΕ Δηµοσιογράφων: Θέσεις δύο (2).
Πτυχίο ή Δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών
της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη τουλάχιστον τριετή εργασιακή εµπειρία σε θέση δηµοσιογράφου και πολύ καλή γνώση
ξένης γλώσσας.
β) Εκπαιδευτική βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
αα) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού : Θέσεις τρεις (3).
Πτυχίο ή Δίπλωµα, κατά προτίµηση, Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Εµπορίας και Διαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής
και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών
– Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
γ) εκπαιδευτική βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: Θέσεις εννέα (9).
4. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται µε βάση τις ανάγκες
του Ιδρύµατος. Για την πρόσληψη εισηγείται ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος, ο οποίος φέρει το θέµα προς συζήτηση
στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 23
Προσωπικό του Ιδρύµατος
1. Το απασχολούµενο στο Ίδρυµα προσωπικό προσλαµβάνε-
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ται και απολύεται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Το προσωπικό συνδέεται µε το Ίδρυµα µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου και κατέχει θέση
οργανική.
3. Έκτακτο προσωπικό είναι εκείνο που προσλαµβάνεται µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιτρεποµένης της παράτασης ή της ανανέωσής τους, καθώς και µε
σύµβαση έργου, για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών.
4. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύµατος σε ανθρώπινο δυναµικό, δύναται να αποσπάται σε αυτό για χρονική διάρκεια έως τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µέχρι µία
φορά, και για πλήρη ή µερική απασχόληση, προσωπικό της Βουλής, µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο χρόνος της απόσπασης
στο Ίδρυµα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας στη Βουλή.
5. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται το προαναφερόµενο προσωπικό του Ιδρύµατος, πλην εκείνων στους
οποίους ανατίθεται έργο µε αµοιβή για την εξυπηρέτηση σκοπών
του Ιδρύµατος.

τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται
από τα µητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό µητρώο δηµοτών (δηµοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο µητρώο, επικρατεί η πρώτη
εγγραφή.
Βεβαίωση ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ουδέποτε λαµβάνεται υπόψη.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης
τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης. Το ανώτατο όριο
ηλικίας πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 24
Γενικά προσόντα - Κωλύµατα διορισµού

Άρθρο 26
Μισθολογική Κατάταξη και Εξέλιξη

1. Για να προσληφθεί κάποιος υπάλληλος του Ιδρύµατος πρέπει:
α. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης κράτους που δεν είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα
και του έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής για εργασία ή άδεια διαµονής µε δικαίωµα εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
β. Να έχει υγεία και φυσική καταλληλότητα, όπως απαιτείται
για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία προσλαµβάνεται.
γ. Προκειµένου περί ανδρών: Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή να έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, ή
αν έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης να έχει εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις Ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική
υπηρεσία.
δ. Να µην έχει καταδικαστεί και να µην διώκεται για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
συκοφαντική δυσφήµηση, ψευδή καταµήνυση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα περί το νόµισµα, κατά των ηθών, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, και να µην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων
του µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.
ε. Να µην έχει τεθεί υπό δικαστική συµπαράσταση, στερητική
ή επικουρική.
στ. Να µην έχει απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης.
2. Η αποκατάσταση και η χάρη χωρίς άρση των συνεπειών δεν
αίρουν την ανικανότητα για διορισµό.
3. Ως προς το κατώτατο και το ανώτατο όριο ηλικίας για την
πρόσληψη τακτικού προσωπικού του Ιδρύµατος ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους υπαλλήλους.
Για το έκτακτο προσωπικό του Ιδρύµατος κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 18ο έτος.
Για τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων κατώτατων ορίων
ηλικίας, καθώς και του ανώτατου, η ηµέρα γέννησης για το κατώτατο και η 31η Δεκεµβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο.
Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, και σε περίπτωση αµφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη
γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ηµερών από

1. Για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 επ. του ν. 4354/2015,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Μισθολογικές διατάξεις που
αφορούν ειδικές κατηγορίες προσωπικού, όπως είναι οι δηµοσιογράφοι, εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις που ισχύουν για τον Δηµόσιο Τοµέα. Η πράξη
αναγνώρισης πραγµατοποιείται µε απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
3. Για την αναγνώριση της συνάφειας των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των Διδακτορικών Διπλωµάτων, εφαρµόζονται
κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις που ισχύουν για τον Δηµόσιο Τοµέα.
Η πράξη αναγνώρισης πραγµατοποιείται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Άρθρο 25
Τυπικά προσόντα
Πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 22 του παρόντος, τα τυπικά
προσόντα πρόσληψης του προσωπικού κατά κατηγορία και
κλάδο είναι τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 περί «Καθορισµού των προσόντων διορισµού σε θέσεις του Δηµόσιου Τοµέα»,
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 27
Καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού
1. Το προσωπικό του Ιδρύµατος έχει, ενδεικτικά, τα εξής καθήκοντα και τις εξής υποχρεώσεις:
α. Να παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα ή όπου αλλού
ασκούνται οι δραστηριότητες του Ιδρύµατος.
β. Να τηρεί τους σχετικούς µε το Ίδρυµα νόµους, διατάγµατα,
κανονισµούς, αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής, να υπακούει στις εντολές των ανωτέρων του και γενικά στις ειδικές εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας.
γ. Να φυλάσσει µε επιµέλεια τα έγγραφα και, γενικά, τα στοιχεία που του παραδίδονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
δ. Να προσέρχεται στην εργασία του στην καθορισµένη ώρα,
να µην απουσιάζει κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του
χωρίς άδεια, να τηρεί αυστηρά το ωράριο εργασίας και να ενηµερώνει αµέσως τον προϊστάµενό του αν για λόγους ασθενείας
ή για άλλη σοβαρή αιτία κωλύεται να προσέλθει στην υπηρεσία.
ε. Να τηρεί την επιβαλλόµενη εχεµύθεια για γεγονότα και πληροφορίες που αναφέρονται στο Ίδρυµα.
στ. Να εκτελεί τα καθήκοντα της ειδικότητάς του ή όποια άλλα
συναφή, παρεµφερή ή άλλα καθήκοντα του αναθέτει η Εκτελεστική Επιτροπή ή ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος.
ζ. Να µην επιλαµβάνεται επίλυσης ζητήµατος, είτε ατοµικά,
είτε µετέχοντας σε συλλογικό όργανο, για το οποίο έχει πρόδηλο
συµφέρον αυτός ή συγγενής του εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µέχρι
και τέταρτου βαθµού.
η. Να σέβεται τους συναδέλφους του και να συνεργάζεται µαζί
τους για την προαγωγή του έργου και την ευόδωση του έργου
του Ιδρύµατος.
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θ. Να συµπεριφέρεται και να αντιµετωπίζει µε ευπρέπεια και
κατανόηση τους πολίτες και να εξετάζει µε προθυµία και χωρίς
καθυστέρηση τα αιτήµατά τους.
2. Οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και τη νοµιµότητα των ενεργειών τους.
Υπάλληλος στον οποίο δόθηκαν αρµοδίως οδηγίες ή εντολές
που θεωρεί παράνοµες, οφείλει να το επισηµάνει σε εκείνον που
τις έδωσε, και σε περίπτωση που αυτός επιµένει, οι εντολές ή οι
οδηγίες δίνονται εγγράφως και ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να τις εκτελέσει και να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις
του.
Στην περίπτωση αυτή, κάθε ευθύνη ανήκει σε αυτόν που
έδωσε τις εντολές, και ο υπάλληλος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε. Η εντολή ή η οδηγία δεν καθίσταται
νόµιµη από το γεγονός ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει
σε αυτή.
3. Υπάλληλος στον οποίο δόθηκαν αρµοδίως εντολές ή οδηγίες προδήλως παράνοµες, οφείλει να το επισηµάνει σε εκείνον
που τις έδωσε, και σε περίπτωση που αυτός επιµένει, οι οδηγίες
ή οι εντολές δεν εκτελούνται, και ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να αναφέρει τις αντιρρήσεις του, χωρίς αναβολή, εγγράφως,
σε εκείνον που έδωσε την εντολή, µε κοινοποίηση στον άµεσο
προϊστάµενό του. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται συνυπεύθυνος και φέρει ακέραια την ευθύνη, εφόσον είναι σε θέση να γνωρίζει το πρόδηλα παράνοµο των οδηγιών - εντολών.
4. Υπάλληλος που έχει αντίθετη γνώµη για ενέργεια για την
οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή θεώρησή της, οφείλει,
για να απαλλαγεί από την ευθύνη, να διατυπώσει εγγράφως την
αντίθεσή του αυτή. Η απλή παράλειψη επιβαλλόµενης προσυπογραφής ή θεώρησης ενέργειας, δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο
για την ενέργεια αυτή.
5. Οι προϊστάµενοι οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα
αρµοδιότητάς τους που δεν εκδίδονται µε την υπογραφή τους.
Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν επί του εγγράφου τις
τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν το υπογράψουν χωρίς διατύπωση αντίρρησης, θεωρείται ότι συµφωνούν.
6. Οι υπάλληλοι οφείλουν να γνωρίζουν αµέσως και εγγράφως
στο Ίδρυµα την εκάστοτε διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και
κάθε µεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση, εφόσον αυτή έχει σχέση µε τη µισθολογική ή υπηρεσιακή
τους κατάσταση.
7. Επί τη λήξει της απασχόλησής του για οποιοδήποτε λόγο ο
εργαζόµενος θα επιστρέφει αµέσως στο Ίδρυµα χωρίς ανάγκη
όχλησης ή άλλης ενέργειας από µέρους των ανωτέρω, οποιαδήποτε αλληλογραφία, υποµνήµατα, σηµειώσεις, αρχεία, αναφορές, φακέλους, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα που
ανήκουν στο Ίδρυµα, που θα βρίσκονται τυχόν στην κατοχή του
ή υπό τον έλεγχό του, µαζί µε όποια τυχόν αντίγραφα των ανωτέρω.
8. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να κάνουν δηµόσιες δηλώσεις
επ’ ονόµατι του Ιδρύµατος, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Διοίκησης.
9. Ο εργαζόµενος οφείλει να µην αποδέχεται οποιοδήποτε
άµεσο ή έµµεσο δώρο, παροχή, ή χρηµατική ή άλλη ανταµοιβή
σε σχέση µε προσφερθείσες υπηρεσίες ή υπηρεσίες που πρόκειται να προσφερθούν ή υποτίθεται πως προσφέρθηκαν.
10. Ο εργαζόµενος οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη ή δραστηριότητα που αποδεδειγµένα αντιτίθεται στα συµφέροντα του
Ιδρύµατος ή είναι εµφανώς ασυµβίβαστη µε την αξιοπρέπεια του
εργαζοµένου και τη θέση του στο Ίδρυµα ή που από τη φύση
της θέτει εν αµφιβόλω την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων
του εργαζοµένου και/ή περιορίζει την προσήλωσή του στο έργο
που του έχει ανατεθεί από το Ίδρυµα κατά τον εργάσιµο χρόνο.
Ακόµα, ο εργαζόµενος οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη ή δραστηριότητα που οδηγεί σε χρήση µέσων, υποδοµών, δεδοµένων,
προσβάσεων, ή ανθρώπινου δυναµικού του Ιδρύµατος για ίδιον
όφελος ή προς όφελος συνδεδεµένων µε αυτόν τρίτων προσώπων, ή που επηρεάζει προς όφελος του ιδίου του εργαζόµενου
ή προς όφελος τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου τις εν γένει
υπηρεσιακές διαδικασίες του Ιδρύµατος, όπως ενδεικτικά, συνάψεις συµβάσεων, χορηγήσεων, ή προµηθειών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 28
Αστική ευθύνη
1. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Ιδρύµατος για κάθε θετική ζηµία, την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος
ευθύνεται, επίσης, για την αποζηµίωση την οποία κατέβαλε το
Ίδρυµα σε τρίτους για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε
δόλο ή βαρεία αµέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των
τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του.
2. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζηµία
στο Ίδρυµα, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τις διατάξεις του
αστικού δικαίου.
3. Η αξίωση του Ιδρύµατος για αποζηµίωση έναντι των υπαλλήλων του στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραγράφεται
σε πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, η πενταετία αρχίζει αφότου επήλθε η ζηµία, και
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, αφότου το Ίδρυµα κατέβαλε την αποζηµίωση.
Άρθρο 29
Ωράριο εργασίας - Αργίες - Υπερωριακή εργασία
1. Οι υπηρεσίες του Ιδρύµατος λειτουργούν σε τουλάχιστον
δωδεκάωρη βάση, όλες τις ηµέρες του µήνα και Κυριακές και
αργίες. Το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων στο Ίδρυµα καθορίζεται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, είναι συνεχές και οι εργαζόµενοι οφείλουν να το τηρούν µε ακρίβεια, δύναται δε να οργανωθεί σε εναλλασσόµενες βάρδιες.
Εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, η
έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας µπορεί να ορίζεται διαφορετικά για µέρος του προσωπικού στο οποίο πρέπει να ανακοινώνεται η εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη.
Εάν υπάλληλος εργάσθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα του
πενθηµέρου εργασίας, του χορηγείται υποχρεωτικά άλλη ηµέρα
απουσίας µε αποδοχές, την οποία επιλέγει ο ίδιος εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών.
2. Ηµέρες αργίας είναι όσες ορίζονται για τις δηµόσιες υπηρεσίες.
3. Η καθιέρωση εργασίας µε αµοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου ή κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες ή τις νυκτερινές ώρες επιτρέπεται για την αντιµετώπιση έκτακτων, εποχιακών,
απρόβλεπτων ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ. και τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις. Ο εργαζόµενος οφείλει να ανταποκριθεί, εκτός εάν η άρνησή του είναι αντικειµενικά
δικαιολογηµένη, σύµφωνα µε την καλή πίστη. Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από την Εκτελεστική
Επιτροπή του Ιδρύµατος.
4. Για την πρόσθετη αυτή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τα οριζόµενα στην περ. Α’ του άρθρου 20
του ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα συµπληρωµατικής αµοιβής, το ύψος και οι προϋποθέσεις
καταβολής της οποίας καθορίζονται από τον ν. 4354/2015, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 30
Τόπος εργασίας
1. Τόπος εργασίας για το προσωπικό του Ιδρύµατος θεωρείται
κάθε χώρος δραστηριότητας του Ιδρύµατος.
2. Το προσωπικό του Ιδρύµατος υποχρεούται να προσφέρει
υπηρεσία σε κάθε χώρο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Οργανισµού.
Άρθρο 31
Αποδοχές προσωπικού
1. Για τις αποδοχές του προσωπικού εφαρµόζονται και κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του παρόντος οι εκάστοτε ισχύουσες
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διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, µε την
επιφύλαξη ειδικότερων µισθολογικών διατάξεων που αφορούν
ειδικές κατηγορίες προσωπικού, όπως οι δηµοσιογράφοι.
2. Οι εργαζόµενοι στο Ίδρυµα δικαιούνται µόνο της καταβολής
των επιδοµάτων που προβλέπονται ανά θέση, κατηγορία εργαζοµένου, οικογενειακή κατάσταση, φύση εργασίας κ.λπ., όπως
αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες εφαρµόζονται, κατ’ αναλογίαν, ως βάση υπολογισµού και µόνο για τον προσδιορισµό του
είδους των επιδοµάτων και του ύψους των. Τα προειρηµένα επιδόµατα προσαυξάνουν τον καταβαλλόµενο βασικό µισθό. Μετά
την ηµέρα καταβολής, οι εργαζόµενοι λαµβάνουν απόδειξη µισθοδοσίας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι αποδοχές και
οι κρατήσεις τους.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, ο εργαζόµενος λάβει αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές, αυτές
θα θεωρούνται ως προκαταβολή έναντι µελλοντικών αποδοχών
και θα παρακρατούνται δεόντως, σύµφωνα µε τα άρθρα 200 και
288 του Αστικού Κώδικα.
4. Σε περίπτωση µη παροχής εργασίας από µέρους του εργαζοµένου, δεν οφείλονται αποδοχές. Επί µερικής παροχής εργασίας (µειωµένο ωράριο), οφείλονται αποδοχές µειωµένες
αναλόγως. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση ασθενείας
του εργαζοµένου, που διαπιστώνεται αρµοδίως, ή ανυπαίτιου κωλύµατος, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658
του Αστικού Κώδικα και του Α.Ν. 178/67 και της Ασφαλιστικής
Νοµοθεσίας.
5. Ο χρόνος καταβολής των µηνιαίων τακτικών αποδοχών ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 32
Όροι υγιεινής και ασφάλειας
Για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας
και για τον έλεγχο της τήρησής τους έχουν ανάλογη εφαρµογή
οι ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας για τα
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 33
Κανονικές άδειες
1. Το προσωπικό του Ιδρύµατος δικαιούται κανονική άδεια
απουσίας µε πλήρεις αποδοχές, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
2. Δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται
υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, εντός της περιόδου 15 Μαΐου - 15 Οκτωβρίου.
3. Οι κανονικές άδειες µπορούν να χορηγούνται και τµηµατικά
λόγω υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου.
4. Η κανονική άδεια µπορεί να µη χορηγείται, να περιορίζεται
ή να ανακαλείται, για να αντιµετωπισθούν συγκεκριµένες έκτακτες ανάγκες του Ιδρύµατος. Ειδικά για την ανάκληση λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η δυνατότητα του υπαλλήλου να
επιστρέψει στην εργασία του, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλονται οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο υπάλληλος εξαιτίας της ανάκλησης, περιορισµού ή µη χορήγησης της άδειας.
5. Η κανονική άδεια χορηγείται εντός εκάστου ηµερολογιακού
έτους, απαγορευόµενης της µεταφοράς της στο επόµενο έτος.
Ο τακτικός υπάλληλος που δεν ζήτησε, µε γραπτή αίτησή του,
κανονική άδεια µέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, καλείται από το Ίδρυµα να λάβει την άδειά του στο επόµενο δίµηνο,
µέχρι τη λήξη του έτους.
6. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν ορίσει το χρόνο χορήγησης της άδειάς του, το Ίδρυµα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζει τον χρόνο χορήγησης και
µε απόφασή του χορηγεί υποχρεωτικά την άδεια µέχρι τη λήξη
του έτους.
7. Από τον χρόνο της κανονικής άδειας αφαιρείται ο χρόνος
κάθε αδικαιολόγητης απουσίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό
έτος.
8. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της κανονικής
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άδειας, ο υπάλληλος, πέραν των πειθαρχικών συνεπειών, στερείται των αποδοχών του για τις ηµέρες της υπέρβασης.
Άρθρο 34
Άδειες άνευ αποδοχών
1. Για ειδικούς λόγους επιτρέπεται, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η χορήγηση στον υπάλληλο, κατόπιν αίτησής
του, άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας
το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες εντός του ίδιου ηµερολογιακού
έτους.
Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω
ασθένειας ή ατυχήµατος που καθιστά αναγκαία την άµεση παρουσία του.
2. Υπάλληλοι, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν στο εξωτερικό
σε ελληνική υπηρεσία του δηµοσίου, νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή άλλου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή Οργανισµό, στον οποίο µετέχει και η Ελλάδα, δικαιούνται να
λάβουν άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και
τµηµατικά, εφόσον έχουν συµπληρώσει πενταετή πραγµατική
υπηρεσία.
3. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή σε διεθνή Οργανισµό, στον οποίο µετέχει η Ελλάδα,
χορηγείται µετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
άδεια άνευ αποδοχών µέχρι πέντε (5) έτη, η οποία µπορεί να παραταθεί µε την ίδια διαδικασία για µία ακόµα πενταετία. Αν ο
υπάλληλος δεν εµφανισθεί να αναλάβει καθήκοντα µέσα σε δύο
(2) µήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία, από την ηµεροµηνία λήξης της
άδειας.
4. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια µόνο στις περιπτώσεις των
προηγούµενων παραγράφων 1 και 3.
5. Κατά τη διάρκεια της άδειας των παραγράφων 1 και 3, ο
υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις µηνιαίες αποδοχές του και αναλογούν στον εργαζόµενο και στον εργοδότη για κύρια και
επικουρική ασφάλιση προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τα
ταµεία πρόνοιας.
Άρθρο 35
Άδειες µητρότητας
1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) µήνες πριν και τρεις (3)
µήνες µετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται,
ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού.
2. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο µεταγενέστερο
από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται µέχρι την πραγµατική ηµεροµηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη
µείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται µετά τον τοκετό.
Όταν ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από
αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας
χορηγείται µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλισθεί συνολικός
χρόνος πέντε (5) µηνών.
3. Στις κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής
θεραπείας, µετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας µε αποδοχές, µετά
από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής
ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµοσίου νοσηλευτικού ιδρύµατος.
4. Στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια
τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον
το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας έως τριών (3) ετών.
5. Επιδόµατα λόγω κύησης και λοχείας που καταβλήθηκαν
στην υπάλληλο λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστι-
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κούς οργανισµούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας.
Άρθρο 36
Αναρρωτικές άδειες
1. Απουσία του εργαζόµενου από τα καθήκοντά του λόγω
ασθενείας, η οποία βεβαιώνεται αρµοδίως από τον ασφαλιστικό
φορέα θεωρείται δικαιολογηµένη.
2. Εάν η ασθένεια είναι διάρκειας µέχρι και τριών (3) ηµερών,
για τις οποίες ο ασφαλιστικός φορέας δεν καταβάλλει στον εργαζόµενο επίδοµα ασθενείας, το Ίδρυµα καταβάλλει σε αυτόν
το σύνολο των δικαιούµενων για το διάστηµα της απουσίας των
αποδοχών. Για τέτοιας µορφής απουσίες (ολιγοήµερες µέχρι και
τριών (3) ηµερών) του εργαζόµενου, το Ίδρυµα καταβάλλει στον
εργαζόµενο αποδοχές και συνολικά για πέντε τριήµερα, ήτοι δεκαπέντε (15) συνολικά ηµέρες κατά ηµερολογιακό έτος.
3. Εάν η λόγω ασθενείας απουσία του εργαζόµενου είναι µεγαλύτερης διάρκειας (πέραν των τριών (3) ηµερών), το Ίδρυµα
καταβάλλει στον εργαζόµενο πλήρεις αποδοχές για όλο το διάστηµα της ασθενείας και µέχρι τρεις (3) µήνες, εφόσον δεν έχει
συµπληρώσει υπηρεσία ενός έτους στο Ίδρυµα, µέχρι έξι (6)
µήνες δε για κάθε άλλη περίπτωση, µε βάση γνωµάτευση ιατρού
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, κατόπιν αίτησης του εργαζοµένου.
Επιδόµατα ασθενείας που καταβλήθηκαν από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτουν από τις αποδοχές του.
4. Ως ασθένεια βραχείας διάρκειας θεωρείται η ασθένεια που
διαρκεί µέχρι έξι (6) µήνες.
5. Σε περιπτώσεις δυσίατων νοσηµάτων, όπως
αυτά
προσδιορίζονται στην υπ’ αριθµ. ΥΙ/ΓΠ/ΟΙΚ. 16884/12.10.2001
απόφαση του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας, όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά, τα παραπάνω όρια καθορίζονται στο διπλάσιο. Η
διάρκεια της άδειας ασθένειας για ατύχηµα που έγινε κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας µπορεί να φθάσει µέχρι και τους δώδεκα (12) µήνες.
6. Για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι
ασφαλισµένος ο υπάλληλος, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Σε εργαζόµενο ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (έλλειψη βιβλιαρίου
ασθενείας), σε περίπτωση ασθενείας καταβάλλονται οι αποδοχές
για χρονικό διάστηµα όσο ο απαιτούµενος χρόνος έκδοσης βιβλιαρίου ασθενείας.
8. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται µε γνωµάτευση θεράποντος ιατρού για διάστηµα έως οκτώ (8) ηµέρες κατ’
έτος.
Άρθρο 37
Άδειες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
1. Στους υπαλλήλους που είναι, µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί σε σχολεία και ιδρύµατα
και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, χορηγείται εξεταστική
άδεια, όταν το αντικείµενο είναι σχετικά συναφές µε αυτό της εργασίας τους στο Ίδρυµα.
2. Η εξεταστική άδεια είναι διάρκειας τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών κατ’ ανώτατο όριο ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούµενης απασχόλησης του εργαζοµένου, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 33894/98 όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις
δεκατέσσερις (14) πρώτες εργάσιµες ηµέρες της ως άνω αδείας
καταβάλλονται αποδοχές ενώ οι λοιπές ηµέρες αποτελούν άδεια
άνευ αποδοχών. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά συνεχώς
ή τµηµατικά κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητάει ο ενδιαφερόµενος. Δεν χορηγείται εξεταστική για σπουδές προς απόκτηση δεύτερου τίτλου της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης.
3. Στους υπαλλήλους που έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία, µπορεί να χορηγείται µετά από αίτησή τους µε
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εκπαιδευτική άδεια απουσίας µε αποδοχές για την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. Η εκπαιδευτική άδεια συνολικά δεν µπορεί να υπερβαίνει την τριετία,
χορηγείται δε για παρακολούθηση σπουδών, οι οποίες είναι από-

λυτα σχετικές µε το έργο του Ιδρύµατος και καθορίζονται από
την Εκτελεστική Επιτροπή.
4. Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής αδείας ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει, στο Ίδρυµα χρόνο ίσο µε το τριπλάσιο
του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να επιστρέψει εντός τριµήνου τις αποδοχές,
τα οδοιπορικά έξοδα και τα δικαιώµατα εγγραφής, κ.λπ. που
τυχόν έλαβε.
5. Άδεια επιµόρφωσης σε αντικείµενα απόλυτα σχετικά µε το
έργο του Ιδρύµατος που καθορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να χορηγείται σε υπαλλήλους που µετέχουν: α. Σε
διαγωνισµούς για να πάρουν υποτροφία ή να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών. Η άδεια αυτή χορηγείται µέχρι µία (1) φορά κάθε ηµερολογιακό έτος. β. Σε
συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
γ. Σε προγράµµατα επιµόρφωσης που οργανώνονται από το
Ίδρυµα ή από φορέα που έχει επιλεγεί από το Ίδρυµα.
6. Η άδεια επιµόρφωσης χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές,
είναι ίση µε τη διάρκεια του επιµορφωτικού προγράµµατος προσαυξηµένη κατά τις ηµέρες τις αναγκαίες για την µετάβαση και
επιστροφή του υπαλλήλου, οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν
τις δύο (2). Η άδεια επιµόρφωσης χορηγείται µε απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος.
Άρθρο 38
Συνδικαλιστικές άδειες
1. Στους υπαλλήλους µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του Ιδρύµατος,
καθώς και στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, χορηγείται άδεια απουσίας για τη διευκόλυνση της άσκησης των συνδικαλιστικών
καθηκόντων τους.
2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια των συνδικαλιστικών αδειών ρυθµίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (ν. 1264/1982 άρθρο 17) όπως τροποποιείται και ισχύει.
Άρθρο 39
Άλλες άδειες απουσίας
1. Στις µητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας µειώνεται
κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως
δύο (2) ετών, και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Οι µητέρες υπάλληλοι δικαιούνται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνουν χρήση του κατά το προηγούµενο
εδάφιο µειωµένου ωραρίου. Στις περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές
ανάγκες η παραπάνω άδεια της µιας ώρας παρατείνεται µέχρι
της συµπλήρωσης του τρίτου έτους της ηλικίας τους, µετά από
σχετική βεβαίωση ιατρού κρατικού νοσοκοµείου. Οι άδειες της
παρούσας παραγράφου χορηγούνται στον πατέρα εφόσον η µητέρα δεν ζει ή δεν διαµένει µε τα τέκνα ή δεν έχει την επιµέλεια
ή απουσιάζει µακροχρόνια από την οικογενειακή κατοικία ή δεν
δικαιούται την ίδια άδεια ή δεν κάνει χρήση αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι υπηρετούν στο Ίδρυµα
η ανωτέρω άδεια χορηγείται στον έναν από τους δύο.
2. Οι υπάλληλοι δικαιούνται, ανεξάρτητα από την άδεια χωρίς
αποδοχές, που προβλέπει το άρθρο 36, ή άλλη άδεια που χορηγείται µε άλλες ειδικές διατάξεις, να τους χορηγείται άδεια χωρίς
αποδοχές ως έξι (6) ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος, αν τα
παιδιά ή άλλα µέλη της οικογένειάς τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, είναι άρρωστα. Η
άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά και
να αυξάνεται σε οκτώ (8) ηµέρες, αν ο δικαιούχος προστατεύει
δύο παιδιά, και σε δέκα τέσσερις (14) αν ο δικαιούχος προστατεύει περισσότερα από δύο παιδιά (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2000-2001,
άρθρο 7 του ν. 1483/1984, άρθρο 22 του ν. 3488/2006, άρθρο 5
ΕΓΣΣΕ 2008-2009).
3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του παρόντος, ως παιδιά ή µέλη της οικογένειας θεωρούνται: α. Τα παιδιά φυσικά ή
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υιοθετηµένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιµέλειά τους µέχρι
την ενηλικίωση τους. β. Τα παιδιά και µετά την ενηλικίωση τους,
εφόσον έχουν αποδεδειγµένα ανάγκη από ειδική φροντίδα για
λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας. γ. Οι σύζυγοι
εφόσον για λόγους υγείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. δ. Οι γονείς και άγαµοι αδελφοί ή
αδελφές που για λόγους υγείας, βαριά ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία ή ηλικία δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον οι
υπάλληλοι έχουν τη φροντίδα τους.
4. Η αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης λόγω ασθένειας αποδεικνύεται µε γνωµάτευση ιατρού κρατικού νοσοκοµείου.
5. Στους υπαλλήλους χορηγούνται τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες
άδειας µε αποδοχές λόγω αιµοδοσίας και πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες άδειας µε αποδοχές λόγω πλασµαταφαίρεσης.
6. Στους υπαλλήλους χορηγούνται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
άδεια µε αποδοχές σε περίπτωση τέλεσης του γάµου τους.
7. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς του υπαλλήλου µέχρι δευτέρου βαθµού χορηγείται άδεια απουσίας τριών
(3) ηµερών µε αποδοχές.
8. Οι υπάλληλοι, που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν
µαθήµατα στοιχειώδους ή µέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να
απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο
των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής
τους επίδοσης. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον έναν από τους
δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Ίδρυµα, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα
κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα που, πάντως, δεν µπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς
να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.
9. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια µε
αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους
υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια
ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό
έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια
ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό
έτος (παρ. 1 του άρθρου 31, του ν. 4440/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει).
10. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών
σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και
στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
11. Όλες οι άδειες του άρθρου αυτού χορηγούνται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

των νόµων,
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,
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,
θ. η σοβαρή απείθεια,
ι. η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ια. η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις
αρχές,
ιβ. η χρησιµοποίηση της ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
ιγ. 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,
ιδ. η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,
ιε. η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνοµη χρήση και κατοχή πράγµατος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
ιστ. η απλή απείθεια,
ιζ. η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου του να ελέγχει την τήρησή του,
ιη. η αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
ιθ. η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση στον
ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευµένου
ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.
3. Όλες οι ποινές καταχωρίζονται στο Μητρώο του εργαζοµένου.
4. Σε καµιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά
ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια
της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η
άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.

Άρθρο 40
Πειθαρχικά Παραπτώµατα

1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο,
εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος και συνάδουν µε τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.
2. Εφαρµόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:
α. τους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισµό,
β. τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ. την έµπρακτη µετάνοια,
δ. το δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ε. την πραγµατική και νοµική πλάνη,
στ. το τεκµήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ζ. την προστασία των δικαιολογηµένων συµφερόντων του πειθαρχικώς διωκοµένου ή της υπηρεσίας για τη διατύπωση δυσµενών κρίσεων και εκφράσεων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων εκ
µέρους του εν λόγω υπαλλήλου εφόσον δεν στοιχειοθετείται το
πειθαρχικό παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς.
3. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από την ποινική ή άλλη δίκη.
4. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία.
Το πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί µε απόφασή του, η οποία

1. Πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά κάθε παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, όπως και
κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη που προβλέπεται ειδικά στον παρόντα Οργανισµό, οι οποίες µπορούν να καταλογισθούν. Το κατά
την έννοια της προηγούµενης παραγράφου υπηρεσιακό καθήκον
προσδιορίζεται τόσο από τις κείµενες διατάξεις, εγκυκλίους,
οδηγίες και αποφάσεις που αφορούν στην υπηρεσία του υπαλληλικού προσωπικού, όσο και από τη διαγωγή που έκαστος οφείλει να τηρεί εξαιτίας της θέσης του, µέσα και έξω από την
υπηρεσία. Η δίωξη του πειθαρχικού αδικήµατος αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι:
α. πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης
του Συντάγµατος ή έλλειψη σεβασµού του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και του κοινοβουλευτισµού,
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

Άρθρο 41
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είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1)
έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία το
πειθαρχικό παράπτωµα έχει προκαλέσει δηµόσιο σκάνδαλο ή
θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας.
5. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την
ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την
αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος.
Άρθρο 42
Πειθαρχικές Ποινές
1. Πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προσωπικό του Ιδρύµατος υποπέσει σε
πειθαρχικό παράπτωµα, είναι οι εξής:
α. έγγραφη επίπληξη,
β. πρόστιµο έως τις αποδοχές τριών (3) µηνών,
γ. προσωρινή παύση από µία (1) ηµέρα έως τρεις (3) µήνες µε
στέρηση του 65% των αποδοχών,
δ. προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες µε πλήρη
στέρηση των αποδοχών και
ε. η οριστική παύση - απόλυση.
2. Η διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος επιφέρει την ανάλογη
πειθαρχική ποινή στον υπαίτιο, µόνο όταν αποδειχθεί µε την πειθαρχική διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα Οργανισµό.
3. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιµώνται οι ιδιαίτερες 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.
Κατά την επιβολή πειθαρχικής ποινής δέον να λαµβάνονται
υπόψη ελαφρυντικές περιστάσεις, εφόσον αυτές πληρούνται.
Ελαφρυντικές της ποινής περιστάσεις είναι ενδεικτικώς: α) το ότι
ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το πειθαρχικό παράπτωµα έντιµη, ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά
κοινωνική ζωή, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά
αίτια ή από µεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό τη επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός
οφείλει υπακοή ή µε το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ)
το ότι επέδειξε ειλικρινή µετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να µειώσει τις συνέπειες της πράξης του και δ) το ότι ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη
του.
4. Η δίωξη και η τιµωρία πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί
καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. Δεν επιτρέπεται δεύτερη
δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα.
5. Η µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιµο παραπτώµατος που διαπράχτηκε πριν από την
εξέλιξη αυτή.
6. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διέπραξε περισσότερα πειθαρχικά παραπτώµατα επιβάλλεται, κατά συγχώνευση, µία συνολική ποινή, κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη
από το πειθαρχικό όργανο η βαρύτητα όλων των πειθαρχικών
παραπτωµάτων.
7. Κατά την επιµέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται
υπόψη οι αρχές και οι κανόνες των περιπτώσεων β’, γ’, ε’ και ζ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος Οργανισµoύ.
Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για την
επιµέτρηση της ποινής.
8. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν προσµετρείται ως
χρόνος πραγµατικής προϋπηρεσίας.
9. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί µόνο για
τα ακόλουθα παραπτώµατα: α. πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη σεβασµού
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή του κοινοβουλευτισµού, β. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς
νόµους, γ. πράξη ή παράλειψη που γίνεται µε δόλο ή βαριά αµέλεια και µπορεί οπωσδήποτε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο το
συµφέρον του Οργανισµού, δ. 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. χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για
υπάλληλο διαγωγή εντός υπηρεσίας, ζ. παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, η. αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε
διάστηµα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εντός µίας
τριετίας, θ. σοβαρή απείθεια, ι. 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.
10. Το πρόστιµο υπολογίζεται επί του βασικού µισθού του εργαζοµένου, κατά τον χρόνο της έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης, και όταν είναι ίσο ή κατώτερο από το 1/4 των αποδοχών
του, παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του πρώτου µήνα
µετά την πειθαρχική απόφαση, όταν είναι µεγαλύτερο, παρακρατείται σε µηνιαίες δόσεις που καθορίζονται µε την ίδια απόφαση
και σε ποσό όχι ανώτερο από το 1/4 του βασικού µισθού του.
11. Ο τιµωρηθείς µε ποινή προσωρινής παύσης στερείται τις
αντίστοιχες αποδοχές του, για το διάστηµα που διαρκεί η επιβαλλόµενη σε αυτόν ποινή, και απέχει από κάθε υπηρεσία. Ο
χρόνος της ποινής προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος
υπηρεσίας.
12. Η εκ συστήµατος ή κατ’ εξακολούθηση διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση στην
επιµέτρηση της ποινής.
13. Η εκ νέου διάπραξη του ιδίου, συγγενούς ή ανάλογου ή
παροµοίου αδικήµατος, που έχει ήδη τιµωρηθεί (υποτροπή) θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση
της ποινής.
14. Κατά την κρίση κάποιου αδικήµατος, εφόσον συντρέχουν
ελαφρυντικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να µνηµονεύονται στην
απόφαση, µπορεί να επιβληθεί ποινή ελαφρότερη απ’ αυτήν που
κανονικά θα επιβαλλόταν.
15. Για την ίδια πράξη επιβάλλεται µία ποινή, ανεξάρτητα εάν
περιέχει τα στοιχεία περισσότερων πειθαρχικών παραπτωµάτων.
Άρθρο 43
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά πάροδο
πέντε (5) ετών από την ηµέρα τέλεσής τους. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’, δ’, θ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 40 του παρόντος παραγράφονται µετά πάροδο επτά (7)
ετών από την ηµέρα τέλεσής τους. Κατ’ εξαίρεση, για το πειθαρχικό παράπτωµα της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του παρόντος, η παραγραφή αρχίζει από την
ηµεροµηνία που ο αρµόδιος πειθαρχικώς προϊστάµενος έλαβε
γνώση της τέλεσης της πράξης.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση του χρόνου παραγραφής του ποινικού αδικήµατος. Για τα παραπτώµατα αυτά
οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή
του πειθαρχικού παραπτώµατος.
3. Η κλήση σε απολογία ή η παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές ο
συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7)
έτη και προκειµένου περί των παραπτωµάτων των περιπτώσεων
α’, γ’, δ’, θ’ και ι’ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του παρόντος, τα δέκα (10) έτη.
4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται
επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώµατος το
οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεµπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον
η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου.
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5. Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα µε
οποιονδήποτε τρόπο, δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική,
όµως, διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και µετά
τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, µε εξαίρεση την περίπτωση
του θανάτου.
6. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε
από τις προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που
η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίµου, το
πειθαρχικό συµβούλιο την µετατρέπει, ανάλογα µε τη βαρύτητα
του παραπτώµατος, σε ποινή προστίµου αντιστοιχούντος σε
αποδοχές έως δώδεκα (12) µηνών.
Άρθρο 44
Πειθαρχικά Όργανα
1. Πειθαρχικά Όργανα είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο
αποτελείται από τρία (3) µέλη, ήτοι α) από τον Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων, και σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύµατος, αυτός αναπληρώνεται από τον
Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρός του, β) τον εκάστοτε Γενικό Γραµµατέα της
Βουλής µε αναπληρωτή του τον εκάστοτε Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών του Ιδρύµατος και γ) τον εκάστοτε Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικής
Υποστήριξης της Βουλής των Ελλήνων µε αναπληρωτή του τον
εκάστοτε Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος
που υπηρετεί στο Ίδρυµα µαζί µε τον αναπληρωτή του, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στην αρχή κάθε έτους από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό
του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται κατά τα ανωτέρω,
ύστερα από την διαβίβαση του σχετικού φακέλου που εµπεριέχει
κάθε στοιχείο που αφορά το υπό κρίση πειθαρχικό παράπτωµα
του εγκαλουµένου υπαλλήλου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 45
διά του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης στον Πρόεδρό του.
Στον φάκελο, ο οποίος θα διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε σκοπό να αποφασίσει για την σύγκληση ή όχι του Πειθαρχικού Συµβουλίου, πρέπει να
προσδιορίζεται επακριβώς ο τόπος και χρόνος των πραγµατικών
περιστατικών που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα και ο
διωκόµενος υπάλληλος. Η απόφαση του Προέδρου για την σύγκληση του Πειθαρχικού Συµβουλίου κοινοποιείται στον υπάλληλο
που τον αφορά. Το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης συντρέχει
όποτε του ζητηθεί στη λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος δύναται να επιβάλλει
µονοµερώς ενεργώντας ως µονοµελές πειθαρχικό όργανο και µε
αιτιολογηµένη απόφασή του τις ποινές της παραγράφου 1 περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 42 του παρόντος, ήτοι της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου, αφού προηγουµένως καλέσει
τον υπάλληλο σε απολογία. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να
επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή από τις προβλεπόµενες
στο άρθρο 42 του παρόντος.
4. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίσει να µην ασκήσει
δίωξη, υποχρεούται να ενηµερώσει, µε αιτιολογηµένη έκθεσή
του, την Εκτελεστική Επιτροπή. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό του Μητρώο. Το
αντίγραφο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δυσµενή
κρίση του υπαλλήλου.
Άρθρο 45
Πειθαρχική Διαδικασία
1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει µε την κλήση του υπαλλήλου σε
απολογία από τον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος ή από την
παραποµπή του υπαλλήλου από την Εκτελεστική Επιτροπή στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο.
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2. Στο έγγραφο, µε το οποίο η υπόθεση παραπέµπεται στο πειθαρχικό συµβούλιο πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς κατά
τόπο και χρόνο τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα και ο διωκόµενος υπάλληλος.
3. Την πειθαρχική δίωξη την ασκεί κατά τα ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Προϊσταµένου Τµήµατος όπου υπηρετεί ο
εγκαλούµενος προς αυτή. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος
υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
ζητά αµελλητί από το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης να µεριµνήσει για τη δηµιουργία φακέλου µε όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, και εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15)
ηµερών αφότου έλαβε τη σχετική εντολή, να παραδώσει επί αποδείξει το σχετικό φάκελο στο Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος δύναται, πριν
ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, να διατάξει Προκαταρτική Διοικητική
Εξέταση (Π.Δ.Ε.), για τη διερεύνηση και την εξακρίβωση των
τυχόν πειθαρχικών ευθυνών του εγκαλούµενου υπαλλήλου ορίζοντας έναν Προϊστάµενο Τµήµατος, ο οποίος διενεργεί το έργο
του εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ανάληψη
αυτού, παραδίδει δε το έγγραφο πόρισµά του στον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος εντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος.
4. Παραποµπή που έγινε, δεν ανακαλείται.
5. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός
δύο (2) µηνών από την κλήση σε απολογία είτε µε την έκδοση
πειθαρχικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος
είτε µε παραποµπή ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου εντός
δύο (2) µηνών από την παραποµπή.
6. Η κλήση σε απολογία επιδίδεται από το Ίδρυµα στα χέρια
του υπαλλήλου µε σχετικό αποδεικτικό.
7. Η απολογία του εργαζόµενου είναι έγγραφη και υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση σ’
αυτόν της κλήσεως και εφόσον έχει λάβει γνώση των αναγκαίων
στοιχείων του φακέλου. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
άπαξ και για ίσο χρόνο, ύστερα από αίτηµα του απολογούµενου.
8. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή της απολογίας, όταν αποδεικνύεται ότι η κλήση σε απολογία επιδόθηκε νοµίµως, δεν εµποδίζει την έκδοση της απόφασης.
9. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής της απολογίας, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου προσδιορίζει µε
απόφασή του την ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας, η οποία
ανακοινώνεται εγγράφως στον διωκόµενο τουλάχιστον πριν από
σαράνα οκτώ (48) ώρες.
10. Η εξέταση του διωκόµενου κατά το στάδιο της πειθαρχικής
διαδικασίας δεν αναπληρώνει την κλήση σε απολογία.
11. Αν κατά τη διαδικασία ανακύψουν ευθύνες και για άλλους
υπαλλήλους που δεν περιλαµβάνονται στο παραπεµπτήριο έγγραφο, το συµβούλιο τους καλεί σε απολογία και συνεχίζει την
περαιτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να αποφασίζει τη συνεκδίκαση των παραπτωµάτων αυτών µε τα παραπτώµατα των περιλαµβανοµένων στο παραπεµπτήριο έγγραφο.
12. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται
µε απόλυτη πλειοψηφία.
13. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως και αιτιολογηµένα και σε αυτή µνηµονεύονται: ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της, τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα στοιχεία του
κρινοµένου, τα περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα προσδιορισµένα κατά τόπο και χρόνο, η υποβολή ή όχι
απολογίας από τον κρινόµενο, η απαλλαγή του κρινόµενου ή η
ποινή που του επιβάλλεται.
14. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
από τον Γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου και µε µέριµνα
του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης κοινοποιείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, όπως και στον υπάλληλο που κρίθηκε από το
Πειθαρχικό Συµβούλιο.
15. Η πειθαρχική απόφαση εκτελείται υποχρεωτικά και καταχωρίζεται στον ατοµικό φάκελο του υπαλλήλου.
16. Δεν επιτρέπεται η αποχή των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου από τη ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
17. Για τυχόν σχετικά µε τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα Οργανι-
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σµό, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά
ισχύει.
Άρθρο 46
Περιπτώσεις Καταγγελίας και Λύσης
της σύµβασης εργασίας
1. Η υπαλληλική σχέση του προσωπικού του Ιδρύµατος λύεται
µε: το θάνατο, την παραίτηση, την καταγγελία σύµβασης εξηρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου (απόλυση) για
σπουδαίο λόγο, τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, προκειµένου περί συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, καθώς και τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους
σύνταξης γήρατος του εργαζοµένου.
2. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ενεργείται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που κοινοποιείται στον εργαζόµενο, και αφορά ιδίως τους εξής λόγους: α) επιβολή της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, β) σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα (η σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα), που
αποκλείει την άσκηση των καθηκόντων του εργαζοµένου, διαπιστώνεται από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία, γ) καταγγελία της σύµβασης για την
περίπτωση της απαγγελίας εις βάρος του εργαζοµένου κατηγορίας για ποινικό αδίκηµα που φέρει χαρακτήρα κακουργήµατος,
δ) καταγγελία της σύµβασης για την περίπτωση άσκησης δίωξης
εις βάρος του εργαζόµενου για ποινικό αδίκηµα που φέρει χαρακτήρα ατιµωτικού πληµµελήµατος [κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήµηση], κατόπιν υποβολής εναντίον του εργαζοµένου µήνυσης – έγκλησης από το Ίδρυµα για αδίκηµα που
τελέσθηκε σε βάρος του Ιδρύµατος κατ’ ενάσκηση ή επ’ αφορµή
άσκησης των υπαλληλικών καθηκόντων του, ε) καταγγελία της
σύµβασης για την περίπτωση καταδίκης του υπαλλήλου για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Στις περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ ο εργαζόµενος επιστρέφει στην εργασία
του, σε περίπτωση αµετάκλητης αθώωσης ή απαλλαγής του για
ουσιαστικούς λόγους.
3. Αν ο λόγος που δικαιολογεί την καταγγελία από την Εκτελεστική Επιτροπή συνιστά συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο προβλέπεται η επιβολή της ποινής της
οριστικής παύσης, το κύρος της καταγγελίας δεν εξαρτάται από
την κίνηση ή µη της πειθαρχικής διαδικασίας ή την επιβολή της
πειθαρχικής αυτής ποινής.
4. Στους απολυόµενους εργαζοµένους καταβάλλεται αποζηµίωση, εφόσον προβλέπεται καταβολή της από διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις αυτές.
5. Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που συνδέεται µε το Ίδρυµα µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου,
γίνεται αυτοδίκαια, µόλις λήξει ο χρόνος που προβλέπεται στη
σύµβαση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
6. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας είτε εκ µέρους της
Εκτελεστικής Επιτροπής είτε εκ µέρους του εργαζοµένου γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας
και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην ατοµική
σύµβαση εργασίας.
7. Η παραίτηση από το Ίδρυµα αποτελεί δικαίωµα που ασκείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η δήλωση της
παραίτησης υποβάλλεται εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσµία,
που τυχόν περιέχονται στη δήλωση παραίτησης θεωρούνται ως
µη τεθέντες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Αρµόδιο όργανο για την
αποδοχή της παραίτησης είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος.
8. Η εργασιακή σχέση λύεται µόνον µετά την έγγραφη κοινο-

ποίηση της αποδοχής της παραίτησης από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία πρέπει να γίνει υποχρεωτικά µέσα σε έναν (1)
µήνα από την υποβολή της παραίτησης. Η παραίτηση θεωρείται
ότι έγινε αυτοδίκαια δεκτή µετά την πάροδο µηνός από την υποβολή της. Ο εργαζόµενος µπορεί να ανακαλέσει την παραίτησή
του κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποδοχή της.
9. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, εάν κατά την
υποβολή της εκκρεµούσε ποινική δίκη σε βαθµό κακουργήµατος
ή πληµµελήµατος, πειθαρχική δίωξη ή ποινική δίκη ή η πειθαρχική δίωξη άρχισε πριν από την αποδοχή της.
Άρθρο 47
Ηθικές αµοιβές
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος, µετά από εισήγηση
του Γενικού Γραµµατέα ή µε πρόταση των Προϊστάµενων Τµηµάτων, µπορεί να απονέµει σε υπαλλήλους του Ιδρύµατος, µε
απόφασή της, η οποία κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό του
Ιδρύµατος, ηθικές αµοιβές για εξαιρετικές πράξεις ή για εξαίρετη επίδοση στην εκτέλεση της υπηρεσίας τους, για επωφελή
συµβολή στο έργο του Ιδρύµατος, όπως είναι: α) εύφηµος µνεία
β) η ευαρέσκεια, γ) ο έπαινος, δ) άλλες παροχές, εξαιρουµένων
των χρηµατικών. Ως τιµητική διάκριση µπορεί να απονέµεται σε
υπάλληλο έγγραφη ευαρέσκεια για εξαιρετικές πράξεις προσφοράς υπέρ του κοινωνικού συνόλου, καθώς και σε υπάλληλο που
αποχωρεί από την υπηρεσία του µετά από ευδόκιµη άσκηση των
καθηκόντων του.
Άρθρο 48
Άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή
1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο
ή εργασία µε αµοιβή, εφόσον συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της
θέσης του, δεν παρέχεται σε φορείς που έχουν οποιαδήποτε
σχέση µε το Ίδρυµα και δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση
της υπηρεσίας του.
2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριµένο έργο ή εργασία µε αιτιολογηµένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου πρέπει
να αναφέρονται η διάρκεια και οι λοιποί όροι χορήγησής της, και
µπορεί να ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο.
3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελµα άσκηση
εµπορίας.
Άρθρο 49
Εγκριτικά όρια / Δικαίωµα υπογραφής
1. Η χορήγηση εγκριτικού ορίου / δικαιώµατος υπογραφής
στον εργαζόµενο από την Εκτελεστική Επιτροπή γίνεται πάντοτε
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύµατος, αφορά αποκλειστικά και µόνο το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται, δεν εκχωρείται σε άλλους και δεν συνδέεται σε καµία περίπτωση µε τη
θέση που κατέχει στην ιεραρχία ο συγκεκριµένος εργαζόµενος.
Το ανωτέρω δικαίωµα είναι ελεύθερα ανακλητό οποτεδήποτε
κατά την διακριτική ευχέρεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, η δε
ανάκλησή του δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση και ούτε µπορεί
να ερµηνευθεί ως µονοµερής βλαπτική µεταβολή της υπηρεσιακής θέσης του εργαζόµενου.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς ανάγκη
ρητής επανάληψης της άνω επιφύλαξης σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χορήγησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 50
Προϋποθέσεις σύναψης συµβάσεων
1. Συµβάσεις, από τις οποίες δηµιουργούνται υποχρεώσεις σε
βάρος του Ιδρύµατος, δεν µπορεί να συνοµολογηθούν εάν δεν
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, από γενικές ή ειδικές διατάξεις και δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών
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του Ιδρύµατος.
2. Κάθε σύµβαση για λογαριασµό του Ιδρύµατος της Βουλής
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία που
έχει αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ ή που δηµιουργεί διαρκείς υποχρεώσεις αυτού, υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού τουλάχιστον εγγράφου. Το ανωτέρω ποσό µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του Προέδρου
της Βουλής.
Άρθρο 51
Εκπροσώπηση

δύνανται να συνδράµουν η Διεύθυνση Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής.
4. Η Επιτροπή του άρθρου 149 παρ. 3 του Κανονισµού της
Βουλής των Ελλήνων είναι αρµόδια για την επίλυση, µετά από
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, των διαφορών που αφορούν
το στάδιο το οποίο προηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του Ιδρύµατος.

Νόµιµος εκπρόσωπος για τη συνοµολόγηση δηµοσίων συµβάσεων του Ιδρύµατος είναι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύµατος ή ο
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος, που τον
εξουσιοδοτεί αυτός γενικά ή ειδικά, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην ενότητα «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισµού της
Βουλής (Β’ Μέρος, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, και στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί το Ίδρυµα, αντιστοίχως.

Άρθρο 55
Νοµική εκπροσώπηση και υποστήριξη

Άρθρο 52
Αρχές
Το Ίδρυµα στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, το Ίδρυµα αντιµετωπίζει τους οικονοµικούς φορείς
ισότιµα και χωρίς διακρίσεις, και ενεργεί µε διαφάνεια, τηρώντας
τις αρχές της αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και λογοδοσίας, της
προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του
ανταγωνισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Άρθρο 53
Νοµικό καθεστώς
Το Ίδρυµα αποτελεί οργανισµό δηµοσίου δικαίου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 4 του ν.
4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών».
Άρθρο 54
Διαδικασία Σύναψης συµβάσεων
1. Για τη σύναψη σύµβασης έργων, προµηθειών, και παροχής
υπηρεσιών που συνάπτει το Ίδρυµα εφαρµόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής – Μέρος
Β’ (άρθρα 149 έως 152), οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
ισχύουν, και άλλες συναφείς διατάξεις. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικό ζήτηµα,
κατά παρέκκλιση από τις ως άνω διατάξεις.
Όπου στη νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις προβλέπεται
χρήση ή ανάρτηση στο «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ή στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)», νοείται χρήση ή
ανάρτηση στο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων της Βουλής.
Όπου στην ως άνω νοµοθεσία προβλέπεται ενέργεια ή πράξη
Υπουργού, νοείται ενέργεια ή πράξη του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου του
Ιδρύµατος ή της Βουλής.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος αποφασίζει για την
αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητα σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων του Ιδρύµατος, για την εκκίνηση, διεξαγωγή και περάτωση των σχετικών διαδικασιών και ορίζει ή συγκροτεί, κατά
περίπτωση, τα όργανα που µετέχουν στις διαδικασίες αυτές.
3. Σε συµβάσεις ιδιαίτερης σηµασίας, ιδίως από την άποψη
του φυσικού αντικειµένου τους ή της αξίας τους ή της δυσχέρειας ως προς την κατάρτιση ή και την εκτέλεσή τους, µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η νοµική εκπροσώπηση του Ιδρύµατος στις κάθε είδους δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του, περιλαµβανοµένου και του
γνωµοδοτικού έργου επί νοµικών ζητηµάτων, ανήκει στο Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στη Βουλή, που προβλέπεται
στα άρθρα 3 παρ. 2 περίπτωση α’ και 5 του Κανονισµού της
(Μέρος Β’, ΦΕΚ51/Α/1997).
2. Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της Βουλής του άρθρου 3
της περίπτωσης III του Ειδικού Κανονισµού της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής (ΦΕΚ 1745/Β/2009, όπως ισχύει) συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του Ιδρύµατος επί νοµικών ζητηµάτων.
Άρθρο 56
Ειδικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να συµπληρώνεται ο παρών Οργανισµός, ως προς ειδικότερα θέµατα ή
θέµατα µε τεχνικό ή λεπτοµερειακό χαρακτήρα, καθώς και να καθορίζονται λεπτοµερέστερα τα στον παρόντα Οργανισµό αντικείµενα των διαφόρων υπηρεσιών του Ιδρύµατος και η κατανοµή
του αντίστοιχου για κάθε αντικείµενο έργου µεταξύ του προσωπικού των Οργανωτικών Μονάδων του Ιδρύµατος.
2. Οι υπάλληλοι του Ιδρύµατος, κατά την πρόσληψή τους, δηλώνουν ότι έχουν πλήρη και σαφή γνώση των διατάξεων αυτού
του Οργανισµού και τον αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 57
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος στο Ίδρυµα, καταλαµβάνει αυτοδικαίως θέσεις του άρθρου 22 του παρόντος Οργανισµού, µε διαπιστωτικές πράξεις
του Γενικού Γραµµατέα του Ιδρύµατος µε την ίδια σχέση εργασίας.
2. Ως προς τη διασφάλιση αποδοχών του άρθρου 27 του ν.
4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, υπολογίζεται προσωπική διαφορά βάσει του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων που ελάµβανε το προσωπικό του Ιδρύµατος την
31.1.2019.
Το προσωπικό του Ιδρύµατος κατατάσσεται στα µισθολογικά
κλιµάκια του ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, στην κατηγορία στην οποία ανήκει, την 31.1.2019, µε διαπιστωτικές πράξεις
που εκδίδονται από τον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος. Τυχόν,
µεταγενέστερη της έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποίησης, αναγνώριση πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε δηµόσιες υπηρεσίες
των κρατών-µελών της, από την Εκτελεστική Επιτροπή, συνεπάγεται την εκ νέου κατάταξη του υπαλλήλου. Στην περίπτωση
αυτή, εκδίδεται νέα διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραµµατέα, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Η κατάταξη σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο και η συνακόλουθη µισθολογική µεταβολή αύξηση του βασικού µισθού, συνεπάγεται, εφεξής, αντίστοιχη
µείωση του ποσού της προσωπικής διαφοράς.
3. Τα υφιστάµενα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παραµένουν µέχρι να συµπληρώσουν τη θητεία τους.
4. Τα υφιστάµενα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής παραµένουν µέχρι τον ορισµό νέων µελών µε απόφαση του Προέδρου
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της Βουλής κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 8 του παρόντος.
5. Υφιστάµενες αποσπάσεις προσωπικού της Βουλής στο
Ίδρυµα λήγουν αυτοδικαίως µε την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αποσπάσεις προσωπικού της Βουλής, ενεργούνται εφεξής
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος και τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Β’),
όπως ισχύει.
6. Τοποθετήσεις ή αποφάσεις που προβλέπουν ανάληψη καθηκόντων σε θέσεις αυξηµένης ευθύνης σε Τοµείς ή Τµήµατα ή
σε Υπηρεσίες του Ιδρύµατος εν γένει, λήγουν αυτοδικαίως µε
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Εκτελεστική Επιτροπή εντός
µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούται να
προχωρήσει στην έκδοση σχετικής πρόσκλησης για την επιλογή
προϊσταµένων της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων του Ιδρύµατος,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του παρόντος.
7. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος στο Ίδρυµα τοποθετείται µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που εκδίδεται εντός µηνός από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στα Τµήµατα και τις Υπηρεσίες του Ιδρύµατος του άρθρου 19 του παρόντος, λαµβανοµένων υπόψη της
κατηγορίας εκπαίδευσής του, των εκπαιδευτικών του προσόντων, της προϋπηρεσίας του και όποιων άλλων συναφών, παρεµφερών ή άλλων καθηκόντων έχουν ανατεθεί σε αυτό από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος,
και ιδίως, των αναγκών κάθε Τµήµατος του Ιδρύµατος.
Υπεύθυνοι ή Προϊστάµενοι, διά της πρόσληψής τους, Τοµέων
ή Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, καταλαµβάνουν εφεξής, οµοίως,
αυτοδικαίως θέσεις προσωπικού του άρθρου 22 του παρόντος
Οργανισµού, µε διαπιστωτικές πράξεις του Γενικού Γραµµατέα
του Ιδρύµατος µε την ίδια σχέση εργασίας.
8. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο προϋπολογισµός για το τρέχον έτος 2019 θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Οι νέες οικονοµικές διαδικασίες εκκινούν µετά την
έγκριση του Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. Δαπάνες του Ιδρύµατος, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισµού, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού
του λόγου.
9. Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, κατά τα
οριζόµενα στην περίπτωση Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος για το έτος 2019, ισχύει αναδροµικά από
1.1.2019.
10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισµού, καταργείται κάθε προηγούµενος Οργανισµός του Ιδρύµατος. Αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής
αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος καταργούνται από την
έναρξη ισχύος του.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εισερχόµαστε στην
έγκριση του «Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».
Ερωτάται το Σώµα: Εγκρίνεται ο «Κανονισµός Λειτουργίας της
Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ναι, µε τη διευκρίνιση ότι είχαµε καταψηφίσει τον νόµο σε ό,τι αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής
Ελέγχου του πόθεν έσχες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς ο «Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του
ν.3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» ενεκρίθη κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α
του ν. 3213/2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, ως
προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/2014 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 175 παρ. 4 του ν. 4389/2016, ήδη δε αναριθµήθηκε σε παρ. 8 από το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4571/18 : «Όλα
τα θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση και τη λειτουργία
της Επιτροπής Ελέγχου και της Ειδικής Υπηρεσίας ρυθµίζονται
µε Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται από την Επιτροπή
και εγκρίνεται από την Ολοµέλεια της Βουλής». Με την από
3.8.2016 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ 146/Α/5.8.2016) εγκρίθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας της
Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και
της Ειδικής Υπηρεσίας, όπως εκδόθηκαν στη συνεδρίαση της
28.7.2016 από την Επιτροπή Ελέγχου.
Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν. 3213/2003 (Α’
309) µε τον ν. 4571/2018 (Α’ 186), η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτούµενη από τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, δύο Συµβούλους της Επικράτειας, ως τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές
τους, Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό µέλος µε
τον αναπληρωτή του, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, τον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ως τακτικό µέλος µε τον
αναπληρωτή του, τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής οµάδας που µετέχει στην
κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του και Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής οµάδας
που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, προβαίνει στην κατάρτιση και έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής και της Ειδικής Υπηρεσίας, σε
αντικατάσταση του εγκριθέντος µε την από 3.8.2016 απόφαση
της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 146/Α/5.8.2016).
Κανονισµού Λειτουργίας, ο οποίος στη συνέχεια τίθεται υπό
την κρίση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκρισή του κατά
τα οριζόµενα ανωτέρω.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Άρθρο 1

Άρθρο 58
Ισχύς
Ο παρών Οργανισµός, µετά την ψήφισή του από τη Βουλή των
Ελλήνων, αποτελεί παράρτηµα του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Α’ Κοινοβουλευτικό), ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, και δύναται να τροποποιηθεί
µε απόφαση της Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων µελών της.
Ο Οργανισµός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος.»
Αθήνα,.............................2019

Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας διέπεται από τις διατάξεις:
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α) του ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων
3Α και 3Β,
β) του ν. 3023/2002 (Α’ 146), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου
21,
γ) του ν. 4456/2017 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κοµµάτων και
Ιδρυµάτων,
δ) του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως
ισχύει, µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος
Κανονισµού.
Άρθρο 2
Συγκρότηση
1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφεροµένων, στις περιπτώσεις α’ έως ε’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν. 3213/2003, προσώπων ανατίθεται στην Επιτροπή
Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι
ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και
αποτελείται από έντεκα (11) µέλη µε ισάριθµα αναπληρωµατικά
µέλη. Τα µέλη της Επιτροπής απολαµβάνουν, κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η έδρα της καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της
Βουλής.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, κατά τις διακρίσεις που ορίζονται για καθένα των µελών
από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.
Ειδικότερα, η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται
µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
β) Αρεοπαγίτη, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Δύο Συµβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους.
δ) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό µέλος, µε
τον αναπληρωτή του.
Οι δικαστικοί λειτουργοί - µέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση των Προέδρων των οικείων
δικαστηρίων, µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
ε) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό µέλος, µε τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται µε πράξη του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, ως τακτικό
µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ως τακτικό
µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
η) Τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό
µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του
Διοικητή της, µετά από ερώτηµα του Προέδρου της Βουλής.
θ) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής
οµάδας που µετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος, µε τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται µε ενυπόγραφη δήλωση του
Προέδρου της εν λόγω κοινοβουλευτικής οµάδας.
ι) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής
οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος, µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε ενυπόγραφη δήλωση του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται, µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, υπάλληλος που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία
Επιτροπής
Ελέγχου
Δηλώσεων
Περιουσιακής
Κατάστασης.
Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της που
προβλέπονται από τους νόµους 3023/2002 και 3213/2003, επικουρείται από Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 όπως ισχύει.
3. Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
των Δικαστικών και των Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα
Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης Επι-
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τροπής Θεσµών και Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του, συµµετέχει στις συνεδριάσεις αυτές της Επιτροπής, ως µέλος.
4. Οι δικαστές µέλη της Επιτροπής ορίζονται για θητεία δύο
(2) ετών, που δύναται να ανανεωθεί έως δύο (2) ακόµη έτη. Ο
Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Η αντικατάσταση των ανωτέρω πριν από τη λήξη
της θητείας τους είναι δυνατή µόνο για λόγο αναγόµενο στην
άσκηση των καθηκόντων τους, ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται
στη σχετική πράξη.
5. Σε περίπτωση γενικών βουλευτικών εκλογών, η Επιτροπή
ανασυγκροτείται ως προς τα κοινοβουλευτικά µέλη εντός µηνός
από την εκλογή του προεδρείου της νέας Βουλής. Τυχόν προαγωγή των δικαστών µελών δεν επηρεάζει τη συµµετοχή τους.
Σε περίπτωση κενώσεως θέσης τακτικού µέλους, ο αναπληρωτής
του ασκεί τα καθήκοντα του τακτικού µέλους έως τον ορισµό
νέου τακτικού µέλους.
Άρθρο 3
Σύνθεση - Συνεδριάσεις
1. Η Επιτροπή ως συλλογικό όργανο συνεδριάζει νοµίµως,
όταν στην σύνθεσή της µετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωµατικά
µέλη περισσότερα από τα µισά των διορισµένων τακτικών µελών
(απαρτία), δηλαδή έξι (6) µέλη ή και περισσότερα, εφόσον τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών είναι δικαστικοί λειτουργοί, ανεξαρτήτως της ιδιότητας µε την οποία συµµετέχουν στην
Επιτροπή. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο
των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη να συµµετάσχουν. Τα αναπληρωµατικά µέλη καλούνται
προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυοµένων µελών της ίδιας κατηγορίας. Η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο, από τον
γραµµατέα στα µέλη του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής
τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Η προθεσµία αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να
συντµηθεί, η πρόσκληση όµως τότε πρέπει να είναι έγγραφη και
να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντµηση
αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία δεν είναι δυνατόν να
είναι µικρότερη των 24 ωρών. Πρόσκληση των µελών της Επιτροπής δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές ηµεροµηνίες που ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής, η οποία
γνωστοποιείται στα µέλη κατά τη συνεδρίασή της. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί µη σύννοµη πρόσκληση, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µε τους νόµιµους τύπους.
3. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος, το οποίο
δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι µη νόµιµη. Το ίδιο ισχύει
ακόµη και αν, αντ’ αυτού, είχε µετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος. Αν υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την κλήτευση
µέλους, το συλλογικό όργανο της Επιτροπής συνεδριάζει νοµίµως, αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση
της συνεδρίασης.
4. Η νοµιµότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου της
Επιτροπής, δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.
5. Η σύγκληση του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής προς
συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, αν τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά µέλη το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και τα προς συζήτηση θέµατα.
6. Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο
οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν
διατυπώνονται από µέλη της Επιτροπής σε προηγούµενη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την
εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λειτουργία του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής.
7. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνον τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να
συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
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διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν
για τη συζήτησή τους.
8. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, είναι µυστικές. Η κατά τη
συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων πλην των µελών και του
γραµµατέα δεν επιτρέπεται. Η Επιτροπή όµως που ενεργεί ως
ειδικό συλλογικό όργανο, χωρίς να αποτελεί προανακριτική
αρχή, µπορεί να καλέσει προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία αποχωρούν, πριν από την έναρξη της συζήτησης.
9. Πριν από τη συνεδρίαση και µετά τον ορισµό της ηµερήσιας
διάταξης, ο Πρόεδρος κατανέµει µε πράξη του τις υποθέσεις
που πρόκειται να συζητηθούν σε ένα ή περισσότερα µέλη, που
ορίζονται ως Εισηγητής ή Εισηγητές. Ως εισηγητής µπορεί να
οριστεί και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ειδικών αρµοδιοτήτων
και αποκλειστικής ενασχόλησης που επικουρεί το έργο της Επιτροπής. Ο Εισηγητής, αφού µελετήσει το φάκελο της υπόθεσης,
συντάσσει έγγραφη εισήγηση, την οποία διανέµει στον Πρόεδρο
και στα λοιπά µέλη της Επιτροπής, 24 ώρες πριν από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωµα
να λαµβάνουν γνώση του φακέλου της υπόθεσης. Ορκωτοί ελεγκτές, ο αριθµός των οποίων ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου
της Βουλής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής και ανάλογα µε τον αριθµό των ελέγχων που της έχει ανατεθεί, επικουρούν το έργο της Επιτροπής. Προς τούτο, δύνανται να µελετούν
το φάκελο, να συντάσσουν αιτιολογηµένο πόρισµα ελέγχου και
να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις προς ενηµέρωση των
µελών της Επιτροπής επί των συζητούµενων υποθέσεων, αποχωρούντες δε, προ της έναρξης της συζήτησης προς λήψη απόφασης.
10. Με την έναρξη της συνεδρίασης, για κάθε υπόθεση δίδεται
ο λόγος στον Εισηγητή, για να αναπτύξει προφορικά την προαναφερόµενη εισήγησή του. Η προφορική του εισήγηση δύναται
να διαφοροποιείται από την έγγραφη. Στην περίπτωση αυτή η
προηγούµενη γραπτή εισήγηση αποβάλλει την ισχύ της. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ορισµού περισσοτέρων του ενός
Εισηγητών.
Άρθρο 4
Αποφάσεις
1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών,
ύστερα από φανερή ψηφοφορία. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο
σχηµατισµός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ωσότου σχηµατισθεί απόλυτη πλειοψηφία, µε την υποχρεωτική προσχώρηση κάθε φορά εκείνου ή εκείνων που
διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώµη σε µια από τις δύο επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου. Το µέλος της Επιτροπής που, µετά τη
λήξη της συζήτησης και προ της ψηφοφορίας, απέχει από αυτήν
ή δίδει λευκή ψήφο, θεωρείται απόν. Σε περίπτωση που, µετά την
αποχώρηση, δεν υπάρχει απαρτία, επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
2. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερο από µια
συνεδριάσεις, η απόφαση λαµβάνεται από τα µέλη που συµµετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουµένως τα
µέλη που δεν µετείχαν στις προηγούµενες συνεδριάσεις ενηµερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σηµεία των κατ' αυτές συζητήσεων, όπως προκύπτουν από τα οικεία πρακτικά. Η
ενηµέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των µελών αυτών,
η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.
3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό,
στο οποίο µνηµονεύονται ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των
παρισταµένων µελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως,
τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
4. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που πλειοψήφησαν και µειοψήφησαν αντίστοιχα και τα ονόµατά τους.
5. Σε περίπτωση που από την Επιτροπή γίνει δεκτή η γνώµη
του διορισθέντος Εισηγητή, όπως διατυπώθηκε στην εγγράφως

κατατεθείσα εισήγησή του κατά τα προαναφερθέντα, τότε η
γνώµη αυτή περιλαµβάνεται αυτούσια ως αιτιολογία στα πρακτικά της απόφασης.
6. Το πρακτικό συντάσσεται από τον γραµµατέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο µε την υπογραφή του.
7. Η Επιτροπή Ελέγχου ασκεί αποφασιστική αρµοδιότητα επί
των υπό κρίση ζητηµάτων. Οι επιµέρους γνώµες των µελών της,
όπως αυτές διατυπώνονται κατά τη διάσκεψη, είναι µυστικές. Η
διαδικασία είναι απόλυτα εµπιστευτική, τα δε µέλη υποχρεούνται
σε τήρηση εχεµύθειας και µετά την αποχώρησή τους από την
Επιτροπή. Ο ελεγχόµενος µπορεί να αιτηθεί να λάβει απόσπασµα
των πρακτικών της συνεδρίασης που τον αφορά, το οποίο θα περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας µε τις εξής διακρίσεις : 1. Τα
ονόµατα και την ιδιότητα των παρισταµένων µελών. 2. Τον τόπο
και τον χρόνο της συνεδρίασης. 3. Το θέµα που συζητήθηκε και
αφορούσε τον ελεγχόµενο και 4. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και την απόφαση που λήφθηκε µε τυχόν µειοψηφία που
υπήρξε, µε τα ονόµατα των µειοψηφούντων µελών. Αντίθετα στο
χορηγούµενο απόσπασµα δεν θα περιλαµβάνονται όλες οι επί
µέρους γνώµες των µελών της Επιτροπής που διατυπώθηκαν
κατά το στάδιο διασκέψεως. Τρίτο µη ελεγχόµενο πρόσωπο δικαιούται κατ’ εξαίρεση σε λήψη αποσπάσµατος των πρακτικών,
σε περίπτωση που αποδεικνύει ειδικό έννοµο συµφέρον προς
τούτο.
Άρθρο 5
Έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
1. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις της αρµοδιότητάς
της. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, επιτρέπεται να συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως σε προθεσµία ενός
(1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης. Ο έλεγχος διενεργείται εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους υποβολής. Σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήµατος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της
παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ο έλεγχος
µπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί µέχρι τη συµπλήρωση της
ποινικής παραγραφής των αδικηµάτων.
2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου µπορεί
να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να
προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστατικά στοιχεία, εντός
ρητής προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ηµέρες, η οποία µπορεί να παραταθεί για διάστηµα δέκα (10) το
πολύ ηµερών. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναµίας των ελεγχόµενων προσώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων,
το όργανο ελέγχου δύναται κατ' εξαίρεση να παρατείνει την προθεσµία µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση.
3. Στο πλαίσιο του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η Επιτροπή µπορεί να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της, στις οποίες περιλαµβάνονται οµαδοποιηµένες
πληροφορίες που αφορούν ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών
ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οντοτήτων
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις
τους, τις ιδιωτικές και τις παντός είδους εισφορές ή προσφορές.
Η Επιτροπή αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται σε αυτήν σχετικά µε την υποβολή των δηλώσεων, τις ανακρίβειες ή ελλείψεις
αυτών. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε κάθε αρχείο δηµόσιας
αρχής, υπηρεσίας ή Οργανισµού που τηρεί και επεξεργάζεται
δεδοµένα, καθώς και στο σύστηµα «Τειρεσίας» ως και στο Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών
Πληρωµών και µπορεί να ζητά, στο πλαίσιο των ελέγχων και των
ερευνών, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους
από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές
αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισµούς οποιοσδήποτε µορφής, υποχρεουµένων όλων στην άµεση παροχή των ανωτέρω στοιχείων,
ενηµερώνει δε τις αρµόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συ-
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νεργασίας ή µη συµµόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει. Έναντι
της Επιτροπής δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και
ερευνών της, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηµατιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελµατικό απόρρητο, µε την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
4. Περαιτέρω, η Επιτροπή επιλαµβάνεται κάθε υπόθεσης αρµοδιότητάς της που διαβιβάζεται σε αυτήν προς διερεύνηση από
Δηµόσιες ή Δικαστικές Αρχές, όπως και κάθε υπόθεσης αρµοδιότητάς της που εισάγεται αυτεπαγγέλτως προς διερεύνηση,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου αυτής ή τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ των µελών της. Επίσης, η Επιτροπή διερευνά επώνυµες καταγγελίες πολιτών που απευθύνονται σε αυτήν και
αφορούν υπόχρεους αρµοδιότητάς της. Ανώνυµες καταγγελίες
ή καταγγελίες που προέρχονται από πρόσωπο που δηλώνει ανύπαρκτο ονοµατεπώνυµο τίθενται άµεσα στο Αρχείο, µε πράξη
του Προέδρου και σύµφωνη γνώµη των µελών της Επιτροπής,
εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι µνηµονεύονται
ρητώς.
5. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή, δια του
Προέδρου της, µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή
οικονοµικής πραγµατογνωµοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων
σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς επιστήµονες, οι οποίοι εξετάζουν λεπτοµερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που
υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της.
Προς τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή µπορεί να ζητά τη συνδροµή
οποιοσδήποτε ελεγκτικής αρχής, προσδιορίζοντας το αντικείµενό της.
6. Με το πέρας κάθε ελέγχου, η Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να διαβιβαστεί µε αιτιολογηµένο και εµπεριστατωµένο πόρισµά της στον αρµόδιο
Εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιµα και επαρκή.
Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισµού, το πόρισµα αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και, εφόσον κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση επί θεµάτων
φορολογικής ή άλλης αρχής ή υπηρεσίας, το πόρισµα αποστέλλεται και σε αυτές. Σε περίπτωση υποθέσεως που τέθηκε στο αρχείο, αυτή δύναται να ανασυρθεί µόνο όταν γίνεται επίκληση ή
αναφαίνονται νέα πραγµατικά στοιχεία που δικαιολογούν την
επανεξέταση ή καθίσταται αναγκαίος ο συσχετισµός της υποθέσεως µε άλλη έρευνα της Επιτροπής. Η ανάσυρση υπόθεσης
που έχει αρχειοθετηθεί και έχει παρέλθει πενταετία από την υποβολή της δήλωσης επιτρέπεται, όταν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ή νέα αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης
κακουργήµατος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της παρ. 2
του άρθρου 6Α του ν. 3213/2003, (Α’ 309), όπως ισχύει και µέχρι
τη συµπλήρωση της ποινικής παραγραφής.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πως η καταγγελλόµενη πράξη, που
αφορά ποινικό αδίκηµα από τα αναφερόµενα στον ν. 3213/2003
και αληθής υποτιθέµενη, έχει υποπέσει στην προβλεπόµενη από
τον Ποινικό Κώδικα παραγραφή, τότε η υπόθεση δεν διαβιβάζεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα αλλά τίθεται, µε απόφαση της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω, στο αρχείο.
7. Η διαδικασία ελέγχου είναι εµπιστευτική. Κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα µέλη, το προσωπικό της
Επιτροπής, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές ή οι ειδικοί επιστήµονες έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές τις αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας και να απέχουν από την εξέταση
υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συµφερόντων ή στις οποίες εµπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία. Έχουν καθήκον να τηρούν εχεµύθεια για πληροφορίες, των
οποίων λαµβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και µετά από την αποχώρησή τους από την Επιτροπή ή την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
8. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των
περιπτώσεων α' έως ε' του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003,
όπως ισχύει, δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής
µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.
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Άρθρο 6
Έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων
και των βουλευτών
1. Η Επιτροπή ελέγχει:
α) τα πρόσωπα της διάταξης του στοιχείου ιδ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όσον αφορά την τήρηση των κάθε µορφής υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις διατάξεις του νόµου αυτού, κατά τα οριζόµενα στις λοιπές διατάξεις αυτού, β) τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόµµατα και ιδρύµατα, ως προς τη διαχείριση των οικονοµικών
τους, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν.
4456/2017 (Α’ 24).
2. Η Επιτροπή εξετάζει κατ' αποκλειστικότητα τις καταγγελίες
που αφορούν πιθανές παραβάσεις του ν. 3023/2002 και αποφαίνεται αιτιολογηµένα επ' αυτών.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες
:
α) ρυθµίζει, µε πράξεις του Προέδρου της, κάθε λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3023/2002 ως προς τα
ελεγχόµενα πρόσωπα του υπό στοιχείου ιδ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 1,
β) εξετάζει τη διακίνηση των εσόδων και δαπανών των πολιτικών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων, των νοµικών προσώπων που λειτουργούν από τα πολιτικά κόµµατα ή τους
συνασπισµούς κοµµάτων ως κέντρα ερευνών και µελετών, των
υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µέσω γνωστοποιηµένων
τραπεζικών λογαριασµών,
γ) προβαίνει στη θεώρηση κουπονιών που αντιστοιχούν σε
κάθε κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων,
δ) διασταυρώνει στο τέλος κάθε έτους αν το υπόλοιπο που
προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα θεωρηµένα και στα διατεθέντα κουπόνια συµπίπτει µε τον αριθµό των αδιάθετων κουπονιών που επιστρέφει το κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµάτων και
προβαίνει στην καταστροφή τους,
ε) ελέγχει την τήρηση των, προβλεποµένων από τον νόµο, προϋποθέσεων της ιδιωτικής χρηµατοδότησης και των κάθε είδους
παροχών προς τα κόµµατα, τους συνασπισµούς κοµµάτων, τους
υποψήφιους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
στ) ενηµερώνεται για κάθε νέα δανειακή σύµβαση ή για κάθε
τροποποίηση υφιστάµενης,
ζ) ενηµερώνεται για οποιαδήποτε µεταβολή των οργάνων διαχείρισης των πολιτικών κοµµάτων ή των συνασπισµών κοµµάτων,
η) προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων των πολιτικών κοµµάτων ή των συνασπισµών κοµµάτων,
θ) παραλαµβάνει στοιχεία και παραστατικά εσόδων κι εξόδων,
όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 16Α του
ν. 3023/2002,
όπως ισχύει,
ι) εισηγείται ή/και γνωµοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών
πράξεων που αφορούν στον ν.3023/2002, όπως ισχύει,
ια) στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων
της στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών,
ιβ) έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεών του ως άνω νόµου,
την εξουσία να ελέγχει πλήρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της προσκοµίζουν τα ελεγχόµενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι. Δύναται να λαµβάνει ένορκες
ή ανωµοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ή οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρµογής
του ως άνω νόµου. Η Επιτροπή Ελέγχου µπορεί να ορίσει προθεσµία στα ελεγχόµενα πρόσωπα για παροχή διευκρινήσεων ή
συµπλήρωση των στοιχείων που καταθέτουν ως προς τη χρηµατοδότηση, την οικονοµική διαχείριση και την προέλευση των
πάσης φύσεως πόρων που τελούν αµέσως ή εµµέσως υπό τον
έλεγχό τους,
ιγ) καταγράφει πλήρως και αποτιµά χρηµατικά τις εισφορές
σε είδος που έλαβαν χώρα, κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγ-
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χου των προεκλογικών δαπανών, στους δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την αγοραία τιµή,
ιδ) αναφέρει ρητά τις πιθανολογούµενες παραβάσεις του ως
άνω νόµου σε ετήσια έκθεση που εκδίδει,
ιε) εκδίδει αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους που
διενεργεί, όπου καταγράφει και τη γνώµη της µειοψηφίας,
ιστ) σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικηµάτων διαβιβάζει
χωρίς καθυστέρηση τα πορίσµατα µε τα οποία διαπιστώθηκαν
αυτά στον κατά τόπον αρµόδιο Εισαγγελέα,
ιζ) εξετάζει αν τα ποσά της χρηµατοδότησης προς τα ελεγχόµενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα’ έως ιδδ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει, διατέθηκαν για τις
προβλεπόµενες από το νόµο δραστηριότητες,
ιθ) τηρεί και διαχειρίζεται επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,
την οποία ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην οποία
η πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δηµοσιοποιεί, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του ως άνω νόµου
στοιχεία,
κ) διαβιβάζει απευθείας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του
άρθρου 100 του Συντάγµατος τους φακέλους µε τις παραβάσεις
για τις οποίες συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό
αξίωµα κατά το άρθρο 26 του ως άνω νόµου,
κα) για όσους εκ των ελεγχόµενων προσώπων και των υπόχρεων απαιτείται προηγούµενη απόφαση της Βουλής, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο 1 του Συντάγµατος,
προκειµένου να εκκινήσει η προδικασία και να ασκηθεί ποινική
δίωξη εις βάρος τους για αδικήµατα που τέλεσαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, γνωµοδοτικό συµβούλιο συγκροτούµενο ετησίως και για το αντίστοιχο έτος, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής, είναι
αρµόδιο να γνωµοδοτεί θετικά ή αποφατικά για την παραποµπή
τους στο Δικαστήριο. Τη γνωµοδότηση αυτή διαβιβάζει αµελλητί
στη Βουλή. Του συµβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος από
τους κληρωθέντες δικαστές,
κβ) συντάσσει εκθέσεις για τις κυρώσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις του ν.3023/2002, όπως ισχύει, τις οποίες διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Βουλής.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, ως
ισχύει, µετά την αναρίθµηση της παρ.6 κατά το άρθρο 5 παρ. 2
του ν. 4571/2018: «Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση και την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της Ειδικής
Υπηρεσίας ρυθµίζονται µε Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από την Ολοµέλεια της
Βουλής».
Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν. 3213/2003 (Α’
309) µε τον ν. 4571/2018 (Α’ 186), η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτούµενη από τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, δύο Συµβούλους της Επικράτειας, ως τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές
τους, Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό µέλος µε
τον αναπληρωτή του, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, τον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ως τακτικό µέλος µε τον
αναπληρωτή του, τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής οµάδας που µετέχει στην
κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του και Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής οµάδας
που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, προβαίνει στην κατάρτιση και έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής και της Ειδικής Υπηρεσίας, σε
αντικατάσταση του εγκριθέντος µε την από 3.8.2016 απόφαση

της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 146/Α/5.8.2016)
Κανονισµού Λειτουργίας, ο οποίος στη συνέχεια τίθεται υπό την
κρίση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκρισή του κατά τα
οριζόµενα ανωτέρω.
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου, αποτελεί οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, της οποίας η διάρθρωση καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η Ειδική Υπηρεσία οργανώνεται σε τρία τµήµατα, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, τα οποία είναι
τα εξής :
α) Τµήµα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
β) Τµήµα Ελέγχου Δαπανών των Κοµµάτων και Συνασπισµών
Κοµµάτων, Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών και
γ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης.
Άρθρο 2
Καθήκοντα
1. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται στην υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
2. Ειδικότερα στα καθήκοντα της Ειδικής Υπηρεσίας ανήκουν:
α) Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν.
3213/2003 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και συγκεκριµένα :
αα) εισήγηση για τα θέµατα της Ηµερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων της Επιτροπής,
αβ) σύνταξη, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
και διανοµή της ηµερήσιας διάταξης,
αγ) τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και µέριµνα για
την υπογραφή αυτών.
β) Η παραλαβή και πρωτοκόλληση καταγγελιών.
γ) Η διεκπεραίωση εξερχοµένων εγγράφων.
δ) Η τήρηση αρχείου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης προηγούµενων ετών.
ε) Η παραλαβή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων.
στ) Η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
ζ) Η ενηµέρωση και διαχείριση βάσης δεδοµένων.
Άρθρο 3
Λοιπές αρµοδιότητες
1. Η Ειδική Υπηρεσία συνεργάζεται µε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ειδικούς επιστήµονες, στους οποίους η Επιτροπή
αναθέτει τη διενέργεια ελεγκτικών πράξεων για την εκπλήρωση
της αποστολής της.
2. Επιµελείται της συνεχούς ενηµέρωσης και παρακολούθησης τροποποιήσεων νοµοθεσίας για πληροφόρηση υπόχρεων.
3. Συµµετέχει διά υπαλλήλου της που ορίζεται µε απόφαση
του Προέδρου της Επιτροπής, κατόπιν προτάσεως του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, σε Ειδική Οµάδα του Συµβουλίου της Ευρώπης (Group of States Against Corruption - GRECO), υπεύθυνης
για τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτηµατολόγιο σε σχέση µε την
πρόληψη της διαφθοράς σε βουλευτές.
4. Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή ισολογισµών, προϋπολογισµών, απολογισµών κοµµάτων/συνασπισµών ως και αναλυτικών καταστάσεων εσόδων/εξόδων υποψηφίων ή/και αιρετών
αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
5. Είναι υπεύθυνη για τη θεώρηση ονοµαστικών κουπονιών.
6. Συνεργάζεται µε το Τµήµα Βουλευτών και Κοµµάτων και
οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή ή Υπηρεσία ή άλλα νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα, όταν κρίνεται απαραίτητη η αρωγή τους.
7. Διεκπεραιώνει κάθε άλλο θέµα που της ανατίθεται γραπτώς
ή προφορικώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
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Αθήνα,.............................2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση των παραπάνω προτάσεων και ως προς την έγκριση του
«Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του
ν.3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθούν τρεις επίκαιρες ερωτήσεις. Θα απαντήσει η
Υπουργός κ. Πανανάτσιου, η οποία, από ό,τι βλέπω, είναι ήδη
εδώ. Ας ξεκινήσουµε αµέσως µε την πρώτη και κατά τη διάρκεια
της συζήτησης θα αναγνώσω και τα κωλύµατα.
Αρχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 374/19-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Φηµολογούµενη κατάργηση της ΔΟΥ Αχαρνών».
Κύριε συνάδελφε, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, τους τελευταίους µήνες στην περιοχή των
Αχαρνών επικρατεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους από τη φηµολογούµενη απόφαση για την κατάργηση-συγχώνευση της τοπικής εφορίας της ΔΟΥ Αχαρνών.
Αφετηρία αυτής της ανησυχίας είναι η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για κατάργηση-συγχώνευση
τριανταπέντε καταστηµάτων στην περιοχή της Αττικής τον Φεβρουάριο του 2018. Επίσης, το 2013 από το κατάστηµα της ΔΟΥ
Αχαρνών έχουν αποχωρήσει δύο τµήµατα, το δικαστικό και το
επιχειρηµατικό, ενώ παράλληλα εντείνονται οι φήµες πως η ΔΟΥ
Αχαρνών είτε θα µεταφερθεί στο κατάστηµα της ΔΟΥ Ελευσίνας
είτε στο κατάστηµα της ΔΟΥ Παλλήνης. Αυτό δηµιουργεί έντονα
λειτουργικά και κοινωνικά προβλήµατα, διότι, εάν εφαρµοστεί η
συγκεκριµένη απόφαση, ο τρίτος µεγαλύτερος δήµος της Αττικής και ο µεγαλύτερος δήµος της ανατολικής Αττικής µένει
χωρίς εφορία.
Παράλληλα, θέλουµε να τονίσουµε πως ο Δήµος Αχαρνών τα
τελευταία χρόνια αντιµετωπίζει έντονα κοινωνικά προβλήµατα
και ειδικότερα προβλήµατα παραβατικότητας. Τονίζουµε πως ο
Δήµος Αχαρνών έχει πληθυσµό άνω των εκατόν ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, που στην πλειοψηφία τους είναι άτοµα µεγάλης
ηλικίας, οι οποίοι εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το κατάστηµα της ΔΟΥ και όχι από το πληροφοριακό σύστηµα.
Επίσης, θέλουµε να επισηµάνουµε πως τα τελευταία χρόνια
από την περιοχή του εν λόγω δήµου έχουν αποχωρήσει πολλά
καταστήµατα δηµοσίων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ. Άρα, εάν επαληθευτούν οι φήµες κατάργησης, συγχώνευσης της ΔΟΥ Αχαρνών,
θα ενταθούν τα ήδη υφιστάµενα κοινωνικά προβλήµατα και θα
υποβαθµιστεί περαιτέρω µια ήδη υποβαθµισµένη περιοχή.
Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, ερωτάσθε τι προτίθεται το αρµόδιο Υπουργείο να κάνει, ώστε να παραµείνει σε λειτουργία το
κατάστηµα της ΔΟΥ Αχαρνών και να αναβαθµιστεί το επίπεδο
των υπηρεσιών του, ώστε να ανακουφιστεί η καθηµερινότητα των
κατοίκων του δήµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκουρολιάκο.
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Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σκουρολιάκο, µου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε
κάποια γεγονότα, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Θα ξεκινήσω, όπως είπατε κι εσείς, από τα ιστορικά δεδοµένα, από την
1η Ιουλίου 2013, που καταργήθηκαν τα τµήµατα ελέγχου ορισµένων ΔΟΥ Α’ τάξεως, τα γραφεία ελέγχου ΔΟΥ Β’ τάξεως και ανεστάλη η λειτουργία των δικαστικών τµηµάτων των παραπάνω
ΔΟΥ Α’ τάξεως.
Υπήρξε, µάλιστα, ανακαθορισµός της καθ’ ύλην αρµοδιότητας
τµηµάτων και γραφείων, µε απόφαση του τότε Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, του κ. Θεοχάρη, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1404/2013. Τι έγινε τώρα µ’ αυτόν τον τρόπο; Δηµιουργήθηκαν
δύο µορφές ΔΟΥ, οι Α’ τάξης µε πλήρη φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό µηχανισµό, και οι ΔΟΥ ΑΒ’ τάξης, οι οποίες λειτουργούν χωρίς τα τµήµατα ελέγχου και δικαστικού.
Πραγµατικά, σ’ αυτές τις ΔΟΥ, επειδή δεν υπάρχει ο έλεγχος και
το δικαστικό, ειδικά για το δικαστικό, πολλές φορές αναγκάζονται οι πολίτες να φύγουν από τη µία ΔΟΥ και να πάνε στη ΔΟΥ Α’
τάξης, η οποία µπορεί να απέχει και αρκετά, όπως αναφερθήκατε. Επίσης, θα πρέπει να ξαναφέρνουν τα αποτελέσµατα πάλι
πίσω, µε αποτέλεσµα να έχουµε µία πολύ µεγάλη ταλαιπωρία
των πολιτών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έχουµε τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Με τις διατάξεις τις οποίες ψηφίσαµε στον ν.4389/2016, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι εκείνος
που µε απόφασή του ορίζει τη διάρθρωση, τα όργανα διοίκησης
καθώς και τη δοµή και λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, µεταξύ των οποίων και των ΔΟΥ. Εκείνο που έχει µείνει στο Υπουργείο Οικονοµικών είναι η νοµοθέτηση.
Ουσιαστικά, αυτή η νέα διάρθρωση αποσκοπεί στην εύρυθµη
και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ένα
ζήτηµα νευραλγικής σηµασίας για την ορθή εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της. Τι γίνεται σήµερα; Η δοµή και η λειτουργία των υπηρεσιών των ΔΟΥ τελεί υπό διαρκή µελέτη και
παρακολούθηση, ώστε να γίνονται οι κατάλληλες οργανωτικές
παρεµβάσεις και να ενισχύεται το πολύ σηµαντικό έργο αυτών.
Ποιος είναι ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής; Πρώτος στόχος είναι η αναβάθµιση της καθηµερινότητας του πολίτη, µε τη
συνεχόµενη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρµογών. Δεύτερος
στόχος είναι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση και διαχείριση της
εξυπηρέτησης των πολιτών. Σε κάποιες ΔΟΥ, µε πρωτοβουλία
και των προϊσταµένων των ΔΟΥ δηµιουργούνται ειδικά γραφεία,
όταν υπάρχει ανάγκη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τέλος,
είναι και η δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους φορολογούµενους, η οποία επιτυγχάνεται κατά έναν τρόπο µε την αποφυγή της υποχρεωτικής προσέλευσης των πολιτών στις ΔΟΥ,
χωρίς δηλαδή να υπάρχει αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας.
Άκουσα όλα αυτά που µου είπατε, αλλά επειδή δεν έχω πολύ
χρόνο, τα λαµβάνω υπ’ όψιν µου και θα συµπληρώσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας
για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την απάντηση. Θεωρώ
πολύ σηµαντικό να αναβαθµιστούν πραγµατικά οι υπηρεσίες
µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα. Όµως, µέχρι να γίνει αυτό
και µέχρι ο µεγάλος όγκος των συµπολιτών µας να µπορεί να
χρησιµοποιήσει αυτό το σύστηµα, κάτι θα πρέπει να γίνει.
Ξέρετε, οι Αχαρνές, όπως είπα, είναι µια πόλη εκατόν ογδόντα
χιλιάδων κατοίκων και εξυπηρετεί κι άλλες γειτονικές περιοχές,
τους Θρακοµακεδόνες, τη Βαρυµπόµπη κ.λπ.. Μπορεί κάποιες
υπηρεσίες της εφορίας στην Παλλήνη, στην Ελευσίνα, στην Κηφισιά να λειτουργούν πάρα πολύ σωστά, αλλά δεν θα µπορούν
να πηγαίνουν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν από εκεί. Ξέρετε, για
να πάει κάποιος στην Ελευσίνα από τις Αχαρνές, πρέπει να πάρει
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λεωφορείο, να πάει στον Ασπρόπυργο και από τον Ασπρόπυργο
να πάρει άλλο λεωφορείο για να πάει στην Ελευσίνα ή να πάει
µε τον προαστιακό, που υπάρχει δροµολόγιο κάθε µία ώρα. Για
να πάει στην Παλλήνη, που είναι επίσης µια άλλη µεγάλη πόλη
της ανατολικής Αττικής, πάλι πρέπει να πάρει τον προαστιακό
κάθε µία ώρα, όταν φτάσει στη στάση, να πάρει λεωφορείο, να
µπει µέσα στην Παλλήνη για να πάει στη ΔΟΥ. Για την Κηφισιά
είναι ακόµα χειρότερα. Υπάρχει ένα αστικό λεωφορείο στις βόρειες Αχαρνές, στην Καραµανλή, κάθε µία ή µιάµιση ώρα, για να
πάει στην Κηφισιά. Είναι εντελώς αδύνατο να εξυπηρετηθούν οι
πολίτες σε άλλη πόλη από την πόλη των Αχαρνών, τη µεγαλύτερη πόλη στην ανατολική Αττική.
Όντως, και δεν ξέρω µε ποια κριτήρια -φαντάζοµαι ήταν πολύ
εύκολα τα κριτήρια αυτά και χωρίς πολλή σκέψη- µεταφέρθηκε
το 2013 επί του κ. Θεοχάρη η µισή ΔΟΥ, το δικαστικό και το επιχειρηµατικό, στην Κηφισιά. Και σας είπα τις δυσκολίες τού να
πάει κάποιος στην Κηφισιά. Εκτός εάν πιστεύουµε ότι πρέπει ο
καθένας να έχει το αυτοκίνητό του, να βάζει τη βενζίνη, να πληρώνει τα διόδια και να πηγαίνει ή ακόµα περισσότερο, αν έχει
χρήµατα, να πάρει ταξί. Ξέρετε, η πλειοψηφία των ανθρώπων
που κατοικούν στις Αχαρνές δεν έχουν πάρα πολύ µεγάλη πολυτέλεια.
Η πόλη πρέπει να λειτουργεί. Και ειδικά µια πόλη σαν και αυτή,
που έχει προβλήµατα παραβατικότητας, θα πρέπει να λειτουργεί.
Θα πρέπει ο κόσµος να κυκλοφορεί, θα πρέπει ο κόσµος να εξυπηρετείται στην πόλη του, θα πρέπει ο κόσµος να έχει εξωστρέφεια και να µην τον αναγκάζουµε να ξενιτευτεί για να
διεκπεραιώσει κάποιες υποχρεώσεις του. Η ζωή στην πόλη στέκεται απέναντι στην παραβατικότητα.
Και, πραγµατικά, έως ότου καταρτιστούµε όλοι στο πληροφοριακό σύστηµα και να µην είµαστε αναλφάβητοι ψηφιακά, πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί η υπηρεσία. Έχω την
εντύπωση, έχω την πληροφορία ότι αυτές είναι εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων για τη µετακόµιση της συγκεκριµένης
ΔΟΥ. Ωραία, υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες.
Πραγµατικά, κοιτάξτε µε προσοχή τις εισηγήσεις αυτών των
παραγόντων και µετρήστε τα πράγµατα, γιατί η ΔΟΥ αυτή χρειάζεται στις Αχαρνές. Και όχι µόνο χρειάζεται, αλλά χρειάζεται
και αναβάθµιση, ώστε να µπορούν όλοι οι κάτοικοι αυτής της µεγάλης πόλης και των γύρω περιοχών που εξυπηρετούνται να
έχουν αυτές τις υπηρεσίες που οφείλουµε να δώσουµε στους
πολίτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκουρολιάκο.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σε συνέχεια των όσων ανέφερα στην πρωτολογία µου, επισηµαίνω τα εξής: Δεν κλείνουµε τα µάτια. Κατανοούµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε έναν µεγάλο δήµο, όπως είναι ο
Δήµος Αχαρνών, και τη συγχώνευση της ΔΟΥ Αχαρνών σε ΑΒ’
τάξης. Είµαστε σε επαφή µε την κοινωνία και τους πολίτες, αντιλαµβανόµενοι τη δυσκολία που θα επιφέρει στους φορολογούµενους η αλλαγή αυτή, µέσω της αναγκαστικής µετακίνησής
τους σε άλλες ΔΟΥ, καθώς και το όποιο οικονοµικό κόστος επιφέρει αυτή.
Η Κυβέρνησή µας έχει αποδείξει εµπράκτως την πρόθεση αντιµετώπισης προβληµάτων, αυτά που ανακύπτουν και αγγίζουν
την καθηµερινότητα των απλών πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα αναφέρω τους προβληµατισµούς που µας θέσατε στον
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, αναφορικά
µε το αν στο πλαίσιο εξέτασης σχεδίου αναδιοργάνωσης των
ΔΟΥ προτίθεται να συγχωνεύσει κάποιες από τις υπηρεσίες,
αλλά και αναφορικά µε το αν έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις που
θα επιφέρουν αυτές στις κατά τόπους κοινωνίες.
Ενισχύοντας τη σταθερή πρόθεσή µας για βελτίωση των συνθηκών της καθηµερινότητας των πολιτών, έχουµε θέσει το εν
λόγω ζήτηµα, καθώς και τα άλλα παρόµοιας φύσεως, στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος είναι
αρµόδιος για την οργανωτική υλοποίηση της ψηφιακής ανάπτυ-
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ξης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Θα επαναθέσουµε στον ίδιο, καθώς και στο Συµβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, την αναστολή
των όποιων πιθανών προτάσεων υπάρχουν επί ενός τέτοιου σχεδίου, έως ότου οι φορολογούµενοι θα µπορούν να εξυπηρετούνται άµεσα και µε ευκολία από τις ηλεκτρονικές εφαρµογές.
Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσω ότι έχω επαναλάβει πάρα
πολλές φορές την αναγκαιότητα για άµεση ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι εν
λόγω υπηρεσίες, όπως παραδείγµατος χάριν το τµήµα µητρώου,
αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναφορικά µε τον όγκο αδιαχείριστων υποθέσεων και κατ’ επέκταση δηµιουργείται ταλαιπωρία
στους πολίτες που επιθυµούν να εξυπηρετηθούν. Ως εκ τούτου,
θα επαναλάβω για µία ακόµη φορά ότι η αναγκαιότητα ψηφιοποίησης κρίνεται άµεση και επιτακτική, προκειµένου να διευκολύνουµε όλους τους συµπολίτες µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
σας ανακοινώσω την αίτηση άδειας απουσίας ενός συναδέλφου.
Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κουµουτσάκος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 27 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2019. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Και τώρα θα αναγνώσω κάποιες από τις επίκαιρες ερωτήσεις
που δεν θα συζητηθούν.
Η τρίτη µε αριθµό 349/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά µε το ραδιοφάρµακο, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη. Αιτία:
φόρτος εργασίας.
Η ενδέκατη µε αριθµό 316/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ
σε µονάδες εντατικής θεραπείας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η δωδέκατη µε αριθµό 332/5-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε «τα χρόνια προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
(ΠΑΓΝΗ)», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 329/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία Τµήµατος Βραχείας Νοσηλείας / Ογκολογικής Κλινικής
στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη.
Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 322/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Υπερκοστολογήσεις µε τα χηµικοθεραπευτικά
σκευάσµατα», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η πέµπτη µε αριθµό 355/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την «εκχώρηση της ακίνητης δηµόσιας
περιουσίας σε Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) - Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου. Αιτία: φόρτος εργασίας.
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Η έκτη µε αριθµό 350/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
(ΛΕΠΕΤΕ)», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η όγδοη µε αριθµό 351/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Η σκοπιµότητα και η µεθόδευση της µεταφοράς στο υπερταµείο κατ’ απαίτηση των δανειστών πενήντα ενός (51) ακινήτων
του δηµοσίου στον Δήµο Πύργου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Αιτία: φόρτος εργασίας.
Η τρίτη µε αριθµό 2932/31-10-2018 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποδέσµευση του Δηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου “Νίκης 2ου Λυκείου” Αγίας Βαρβάρας από το υπερταµείο», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου. Αιτία: φόρτος
εργασίας.
Ακόµα, η δέκατη µε αριθµό 328/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Κικίλια προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε
θέµα: «Κρίσεις της Ανώτατης Ηγεσίας στις Ένοπλες Δυνάµεις
(ΕΔ)», δεν θα συζητηθεί, δεδοµένου ότι ο Υπουργός έχει απαντήσει εµπρόθεσµα γραπτώς από τις 12 Φεβρουαρίου 2019 µε την
υπ’ αριθµόν 5111/29-1-2019 όµοια ως προς τα ζητούµενα ερώτηση του ίδιου Βουλευτή.
Θα συνεχίσω µετά µε τα υπόλοιπα κωλύµατα. Να προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν λέτε και
τα υπόλοιπα κωλύµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας είπα ότι θα ακολουθήσουν µετά, κύριε Παναγούλη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Να προχωρήσουµε
πρώτα µε τη διαδικασία, γιατί περιµένουν ήδη συνάδελφοι. Ο κ.
Γρηγοράκος, του θα συζητηθεί τώρα η ερώτηση, περιµένει και
θα τοποθετηθείτε µετά. Δεν χάνουµε χρόνο.
Προχωρούµε στην έβδοµη µε αριθµό 339/7-2-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Οριακή η κατάσταση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».
Κύριε συνάδελφε, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ανακοινώσατε προηγουµένως την αναβολή της επίκαιρης ερώτησής µου για το ΕΚΑΒ, οπότε έχουµε την ευκαιρία –νοµίζω- να
τα συζητήσουµε µαζί, κύριε Υπουργέ, σήµερα όλα αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Άµα προλάβουµε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Το λέω επειδή έχει αναβληθεί
πάρα πολλές φορές από τον κ. Πολάκη η απάντηση στην ερώτησή µου. Εδώ και πέντε µήνες δεν έρχεται να απαντήσει στην
ερώτηση. Δεν πειράζει. Πάντως εγώ σας ευχαριστώ πολύ που
είστε σήµερα εδώ να συζητήσουµε το θέµα της υγείας, το οποίο
είναι πολύ επίκαιρο και πραγµατικά έχει ανησυχήσει ο κόσµος
και µε τη γρίπη που υπάρχει αυτές τις µέρες.
Το σύστηµα είναι ανοιχτό σε πληγές. Υπάρχει πλήρης αποδιοργάνωση, κύριε Υπουργέ, στην επείγουσα ιατρική. Υπάρχουν
πάρα πολλές ελλείψεις στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Κάθε
µέρα περίπου υπάρχουν πενήντα κρεβάτια στο ΕΚΑΒ για αναµονή. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι ανά βάρδια πενήντα µε
εξήντα, όταν κάποτε, τις προηγούµενες εποχές, ήταν ογδόντα,
ενενήντα και εκατό. Η αργοπορία του ΕΚΑΒ να φτάσει στον τόπο
του ατυχήµατος είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Βέβαια, υπάρχουν και όλα αυτά που βλέπει κανείς κάθε µέρα
στον ηµερήσιο Τύπο. Πριν από λίγο είδαµε ότι πέθανε µια δεκαπεντάχρονη σε µια προνοιακή µονάδα της Βούλας λόγω έλλειψης γιατρών. Βλέπουµε ότι στα δηµόσια νοσοκοµεία οι ελλείψεις
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αγγίζουν τις εξίµισι χιλιάδες. Οι κενές θέσεις στο σύνολο του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι είκοσι χιλιάδες.
Ο άσχηµος χειµώνας που έπληξε φέτος την Ελλάδα µάς έφερε
την έξαρση της γρίπης. Διαβάζουµε ότι µέχρι χθες είχαµε εβδοµήντα τέσσερις συνανθρώπους µας νεκρούς. Η πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας είναι πιο αδύναµη από ποτέ. Υπάρχουν χίλιοι
διακόσιοι συµβεβληµένοι οικογενειακοί γιατροί για έντεκα εκατοµµύρια πολίτες. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στη µαύρη
λίστα της Ευρώπης όσον αφορά τις λοιµώξεις. Από τις λειτουργούσες κλίνες στις ΜΕΘ εκατόν είκοσι περίπου έχουν νοικιαστεί
από τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ παραµένουν εκατόν πενήντα κλίνες
κλειστές. Η επείγουσα ιατρική περνάει δύσκολες στιγµές, διότι
δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκοµεία τα βράδια ή την ηµέρα να
µεταφέρουν τους ασθενείς στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι ένα σύστηµα πραγµατικά είναι σε
µια πολύ δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνω τα οικονοµικά της
χώρας, αλλά η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο οφείλουµε πάρα
πολύ να το προστατεύουµε όλοι µας.
Τέλος, στα δηµόσια νοσοκοµεία βλέπει κανείς ότι υπάρχουν
αξιοσηµείωτα ληξιπρόθεσµα χρέη, ενώ βλέπουµε ότι υπάρχει µια
υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών και υπάρχει υπερπλεόνασµα. Τα νοσοκοµεία έχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσµα.
Ποιος είναι ο προγραµµατισµός του Υπουργείου για την άµεση
αντιµετώπιση των προβληµάτων που πλήττουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τους πολίτες της χώρας; Σε ποιες ενέργειες
προτίθεστε να προβείτε εσείς για την επείγουσα κάλυψη των
αναγκών σε προσωπικό, προκειµένου να λειτουργούν αξιοπρεπώς και µε ασφάλεια οι υγειονοµικές δοµές; Σε ποιες ενέργειες
προτίθεστε να προχωρήσετε για την άµεση αντιµετώπιση των καθυστερήσεων στη διακοµιδή από το ΕΚΑΒ των βαρέως πασχόντων στις διαθέσιµες κλίνες των ΜΕΘ λόγω έλλειψης ιατρικού
προσωπικού, αλλά και στα επείγοντα των νοσοκοµείων; Γιατί
πριν από µια εβδοµάδα έτυχε ένας συνάνθρωπός µας να µε
πάρει τηλέφωνο, φίλος, και είχε πέσει στον δρόµο η πεθερά του.
Πήρα µάλιστα στο ΕΚΑΒ εγώ ο ίδιος τηλέφωνο. Το ασθενοφόρο
έκανε να πάει τρεις ώρες, γιατί είχε –λέει- πάρα πολλή κίνηση
και είχε έλλειψη ασθενοφόρων.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι µια ζοφερή εικόνα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Θέλω κάποιες απαντήσεις. Πιστεύω ότι δεν
µπορέσατε να τα λύσετε εσείς τα προβλήµατα, ούτε κανείς µπορεί να λύσει το πρόβληµα της Ελλάδος. Υπήρχαν και τα προηγούµενα χρόνια, βέβαια, πολλές ελλείψεις, αλλά τώρα, που λέτε
ότι βγήκαµε από το µνηµόνιο και ότι είστε πιο ελεύθεροι να κάνετε προσλήψεις, αλλά και να δώσετε περισσότερες επιχορηγήσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, θα ήθελα να µου πείτε ή να µε
ενηµερώσετε για όλα αυτά που σας ρώτησα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γρηγοράκο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα στην ουσία αυτό είναι αντικείµενο µιας επίκαιρης επερώτησης, δηλαδή η συνολική συζήτηση
για τα προβλήµατα υγείας στη χώρα, για τις ανεπάρκειες του συστήµατος και για τη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό. Θέλει πολύ
εκτεταµένη συζήτηση, όχι µόνο να συζητήσουµε τα προβλήµατα
-γιατί προφανώς προβλήµατα υπάρχουν-, αλλά και για να παρουσιάσουµε ένα σχέδιο σταδιακής –προφανώς- κάλυψης αυτών
των αναγκών και αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Αυτό που ισχυρίζοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι ήδη
µέσα στην κρίση, ήδη µέσα στο µνηµόνιο νοµίζω ότι έχουµε
δώσει ένα πολύ σαφές στίγµα και ένα δείγµα γραφής για το πώς
προσεγγίζουµε τα θέµατα της υγείας.
Θεωρώ ότι µε τις παρεµβάσεις που κάναµε καταφέραµε, πρώτον, να διασφαλίσουµε την καθολική πρόσβαση των πολιτών
χωρίς διακρίσεις στο σύστηµα υγείας, στην ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και δεύτερον, να κινητοποιήσουµε τους διαθέσιµους
πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, αυτή την περίοδο. Και οφείλω
να σας πω ότι δεν ήταν λίγοι. Αθροιστικά οι προκηρύξεις µόνιµων
εργαζοµένων, γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού, που έχουν
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δροµολογηθεί αυτή την περίοδο είναι περίπου οκτώµισι µε εννέα
χιλιάδες. Είναι µια σηµαντική ενίσχυση αυτή και µία αιµοδότηση
του συστήµατος πολύ κρίσιµη σε µία περίοδο περιορισµών. Βεβαίως αποχώρησαν και άνθρωποι αυτά τα χρόνια, αλλά από το
2016 και µετά το ισοζύγιο είναι σαφέστατα θετικό.
Επίσης, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων, αν
δείτε την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών στο πρώτο µεσοπρόθεσµο που διαχειριστήκαµε το 2015 - 2018 και στο δεύτερο
µεσοπρόθεσµο, δηλαδή 2019-2022, αθροιστικά η προσαύξηση
στους κλειστούς προϋπολογισµούς είναι περίπου 1,1 δισ. Είναι
πολύ σηµαντική ενίσχυση σε περίοδο λιτότητας.
Όσον αφορά τώρα τα πολύ έτσι χοντρά και κραυγαλέα θέµατα
τα οποία θέσατε, τα οποία βεβαίως θέλουν πολύ πιο αναλυτικές
απαντήσεις, θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο θέµα της επείγουσας ιατρικής. Νοµίζω πως το γνωρίζετε ότι σε αυτόν τον τοµέα
έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση αυτή την περίοδο. Έχουµε προκηρύξει πάνω από πεντακόσιες θέσεις µονίµων ειδικευµένων γιατρών του ΕΣΥ στοχευµένα για τα ΤΕΠ όλης της χώρας. Είναι σε
διαδικασία αξιολόγησης. Ήδη ορισµένες υγειονοµικές περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει τις κρίσεις και έρχονται στο Υπουργείο
σιγά-σιγά προς υπογραφή οι διορισµοί των συναδέλφων. Νοµίζω
ότι µέσα στους επόµενους µήνες θα έχουµε ενισχύσει πολύ αποτελεσµατικά την πρώτη γραµµή άµυνας του συστήµατος και δεν
θα είναι υπόθεση µόνο των ειδικευόµενων ή της επικουρικής
συµβολής των ειδικευµένων γιατρών των κλινικών η διαχείριση
του µεγάλου όγκου περιστατικών που προσέρχονται στα ΤΕΠ ειδικά στις µέρες εφηµερίας εδώ στο Λεκανοπέδιο.
Όσον αφορά τις κλειστές κλίνες εντατικής, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα νούµερα τα
οποία έχετε στην ερώτηση δεν είναι ακριβή, πρέπει να δείτε λίγο
καλύτερα τις πηγές σας. Δεν είναι τετρακόσια είκοσι τα ενεργά
κρεβάτια εντατικής στη χώρα, είναι πεντακόσια πενήντα δύο.
Είναι πολύ λιγότερα τα κλειστά κρεβάτια από κάθε φορά, είναι
µόνο εξήντα τρία αυτή τη στιγµή. Βεβαίως και µε τη συνδροµή
κλινών και από ιδιωτικές κλινικές, αν χρειαστεί, -τώρα συζητάµε
αυτή την περίοδο να αξιοποιήσουµε και τις κλίνες εντατικής των
στρατιωτικών νοσοκοµείων- προσπαθούµε να έχουµε την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων.
Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι έχουµε προκηρύξει διακόσιες
δώδεκα, όλες τις κενές οργανικές θέσεις σε µονάδες εντατικής
θεραπείας και σε µονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών. Από αυτούς οι εκατόν πενήντα τέσσερις έχουν ήδη διοριστεί. Και γι’
αυτό η διαχείριση των αναγκών που έχουν προκύψει και λόγω
της γρίπης που είναι σε επιδηµική έξαρση αυτή την περίοδο και
στη χώρα µας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, νοµίζω ότι σε γενικές γραµµές είναι ικανοποιητική και οι άνθρωποι που πραγµατικά
έχουν ανάγκη εντατικής νοσηλείας σε γενικές γραµµές γρήγορα
και αποτελεσµατικά αντιµετωπίζονται.
Βεβαίως, υπάρχει το µεγάλο θέµα των δηµόσιων δαπανών
υγείας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ χαµηλές, το έχουµε πει
πάρα πολλές φορές. Το στοίχηµα της νέας περιόδου, που σωστά
είπατε ότι δίνει περισσότερες δυνατότητες, αλλά βεβαίως υπάρχουν και περιορισµοί, είναι πρώτον, να αµβλύνουµε ανισότητες
που υπάρχουν ακόµα και βεβαίως να έχουµε και µια σταδιακή
υποχώρηση της λιτότητας. Ή µάλλον να το πω αλλιώς: πρέπει
να πάµε σταδιακά σε µία προσπάθεια σύγκλισης µε τους µέσους
ευρωπαϊκούς όρους, από τους οποίους απέχουµε πάρα πολύ.
Φέτος καταφέραµε να ενισχύσουµε τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας κατά 162 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το
2018. Δηλαδή, συγκεκριµένα, από 8,956 δισεκατοµµύρια ευρώ
αυξήθηκαν σε 9,118 δισεκατοµµύρια ευρώ οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες υγείας του κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι επαρκείς για να καλύψουµε
µε πληρότητα τις ανάγκες της χώρας µας. Νοµίζω ότι χρειάζεται
µία σοβαρή προσπάθεια κι ένας σοβαρός σχεδιασµός, ειδικά
όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό. Θα είµαστε σε θέση τις
επόµενες µέρες να παρουσιάσουµε ένα πλάνο, σε βάθος τετραετίας, για την προκήρυξη µόνιµων θέσεων και γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Γρηγοράκο, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα καλοπροαίρετα. Ξέρω ότι δεν µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα,
αλλά για άλλη µια φορά µπήκατε κι εσείς στον πειρασµό να µας
πείτε πάλι για προκηρύξεις. Μας είπατε για οκτώµισι χιλιάδες
προσλήψεις. Εάν θυµάµαι από τα προηγούµενα χρόνια, έχετε
προκηρύξει περίπου είκοσι χιλιάδες. Δεν έχει γίνει καµµία πρόσληψη, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Καµµία πρόσληψη;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Θα µου απαντήσετε.
Και οι οκτώµισι χιλιάδες προκηρύξεις θα γίνουν το προσεχές
χρονικό διάστηµα, όντας, σε προεκλογική περίοδο. Ξέρετε ότι
αυτές οι προκηρύξεις δεν πρόκειται να τελειώσουν, τουλάχιστον
µε τις διαδικασίες που υπάρχουν µέσω των διαφόρων επιτροπών,
µετά από έξι-οκτώ µήνες.
Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Σας είχα κάνει µία ερώτηση, την
οποία βέβαια είχα κάνει πριν καιρό. Είχαµε τριακόσιους πενήντατετρακόσιους γιατρούς οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν τον Δεκέµβρη του 2018. Είχαµε αυτούς τους γιατρούς οι οποίοι έπρεπε να
αποφασίσουν στο τέλος τι θα κάνουν µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, περίπου οκτακόσιοι, οι οποίοι και αυτοί έφυγαν, γιατί
και αυτοί στήριζαν τις δοµές υγείας, ειδικά στην Αθήνα και στα
µεγάλα νοσοκοµεία αλλά και στην επαρχία.
Ξέρετε καλά, γιατί είστε γιατρός. Πηγαίνετε στα νοσοκοµεία,
πηγαίνετε στον «Ευαγγελισµό», να δείτε τι γίνεται σε µία κλινική.
Θα δείτε έναν συντονιστή διευθυντή, αν υπάρχει, θα υπάρχουν
πέντε-έξι διευθυντές και κάνα δυο-τρεις επιµελητές Α’. Υπάρχουν
µόνο στρατηγοί, κύριε Υπουργέ, και υπήρχαν και τα προηγούµενα χρόνια. Εµείς θέλουµε επιµελητές Α’ και επιµελητές Β’ για
να µπορέσει το σύστηµα να ξαναβρεί τον ρυθµό του. Με αυτά
που κάνετε δεν µπορεί να βρει τον ρυθµό του. Φεύγουν, µεγάλωσαν οι γιατροί.
Και ξέρετε τι έχει γίνει τώρα; Αυτό το επιστηµονικό κενό θα το
δούµε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Είναι όλοι οι γιατροί
εξήντα-εξήντα πέντε χρόνων, είναι κουρασµένοι. Είναι γερασµένο
το σύστηµα και από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό και
διοικητικό προσωπικό. Δεν έχουµε και ειδικευόµενους. Δεν µπορούν κι αυτοί να κάνουν την εκπαίδευσή τους, και θα υπάρξει ένα
µεγάλο επιστηµονικό κενό.
Σας λέω µόνο ότι είχα δουλέψει σε ένα ειδικό τµήµα της «Σωτηρίας» για δεκαεπτά χρόνια, στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και Ανάνηψης και η µονάδα εντατικής θεραπείας ήταν
η πρώτη και η µόνη µονάδα εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα,
από την αείµνηστη κ. Μακριώτη, από το 1953, όταν αντιµετωπίσαµε την πολιοµυελίτιδα τότε και µετά τους τέτανους κι όλα αυτά
τα νοσήµατα εκείνης της εποχής. Σήµερα αυτό το κέντρο στο
Νοσοκοµείο «Σωτηρία», το οποίο είναι πρότυπο ανά τον κόσµο,
κινδυνεύει να κλείσει λόγω του ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν
υπάρχουν γιατροί εντατικολόγοι, δεν υπάρχουν γιατροί να στηρίξουν αυτή τη δοµή, τη σπουδαία και ιστορική δοµή της Ελλάδος.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι το πιο κακοραµµένο «µπάλωµα» στο ΕΣΥ, έτσι όπως γίνεται η πρόσληψη των επικουρικών
γιατρών. Αυτόν τον καιρό προσπαθείτε να κάνετε κάτι. Εγώ, λοιπόν, να σας πω µία πρόταση. Δεν αντιπροσωπεύω, βέβαια, όλη
την Αντιπολίτευση, αλλά µπορούµε να συνεννοηθούµε σε αυτό.
Όσοι γιατροί επικουρικοί υπάρχουν στο σύστηµα και το υπηρετούν την τελευταία τριετία, να αναλάβουν µόνιµες θέσεις στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας µετά από κρίση, για να µπορέσει το σύστηµα να προχωρήσει. Ας τους εντάξουµε απευθείας, λοιπόν,
αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σύστηµα, θέλουν να
είναι στο σύστηµα, να τους αξιολογήσουµε -µε κρίση είπα, δεν
θα πάρουν τις θέσεις έτσι-, για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε
τις µεγάλες ανεπάρκειες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Και να µη φοβόµαστε τον ιδιωτικό τοµέα, κύριε Υπουργέ. Είδα
ότι προτίθεστε να αυξήσετε τα κρεβάτια των µονάδων εντατικής
θεραπείας µέσω του ιδιωτικού τοµέα. Κάντε το. Ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να συνεπικουρεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όπως
και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας πρέπει να δίνει τα καλά που έχει
στον ιδιωτικό τοµέα. Θέλουµε συνεργασία Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και ιδιωτικού τοµέα. Αυτό δεν είναι κακό, όταν ασχολού-
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µαστε µε την υγεία του Έλληνα πολίτη.
Και νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε και σε αυτό, για να
µπορέσουµε να δούµε τα ράντσα του «Αττικόν» να µειώνονται,
του «Σωτηρία» να µειώνονται, να µη βλέπουµε κρεβάτια στους
διαδρόµους µε διασωληνωµένους ασθενείς, να µην υπάρχουν
δέκα, δεκαπέντε, πενήντα ασθενείς την ηµέρα διασωληνωµένοι
σε δωµάτια νοσοκοµείων και να µην µπορούµε να δώσουµε λύση.
Δεν είναι σωστό για κανέναν µας. Είναι ντροπή για το εθνικό σύστηµα υγείας. Είναι ντροπή για την Ελλάδα.
Πρέπει να βρούµε µαζί τις λύσεις. Εµείς σας δίνουµε το καλό
χέρι της βοήθειας. Προχωρήστε και θα µας βρείτε συµπαραστάτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γρηγοράκο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Εκτιµώ ότι πραγµατικά υπάρχει πρόθεση θετικής -ας πούµε- συµβολής και δηµιουργικής κριτικής.
Εγώ ποτέ αυτή την περίοδο δεν προσπάθησα να ωραιοποιήσω
τα πράγµατα. Εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Αυτό, όµως, το
αφήγηµα ότι τα πράγµατα πάνε από το κακό στο χειρότερο δεν
ισχύει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Τα νοσοκοµεία, αυτή την περίοδο µε περισσότερες δυσκολίες,
και τα κέντρα υγείας και συνολικά η δηµόσια περίθαλψη έχουν
στηριχθεί και µάλιστα εν µέσω κρίσης. Και παρακαλώ µην αµφισβητείτε τα νούµερα. Έχουµε προκηρύξει δύο χιλιάδες επτακόσιες εξήντα θέσεις µόνιµων γιατρών του ΕΣΥ, επιµελητών Β’
-σωστά λέτε ότι χρειάζεται αιµοδότηση το σύστηµα µε νέους γιατρούς- και ενεργοποιήσαµε και εξακόσιες εξήντα θέσεις από παλιές προκηρύξεις από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, που είχαν
«παγώσει» στα πρώτα µνηµονιακά χρόνια. Το άθροισµα είναι
τρεις χιλιάδες τετρακόσιες. Απ’ αυτές, δυστυχώς, µόνο οι µισές
έχουν ολοκληρωθεί και έχουν αναλάβει υπηρεσία. Έχουν αναλάβει υπηρεσία χίλιοι επτακόσιοι µόνιµοι γιατροί ΕΣΥ αυτά τα χρόνια.
Και υπηρετούν βεβαίως αυτή την περίοδο πάνω από δυόµισι
χιλιάδες επικουρικοί γιατροί, οι οποίοι κατ’ αρχάς προσφέρουν
εξαιρετική εργασία, καλύπτουν τεράστιες ανάγκες σίγουρα και
σίγουρα είναι µία εµβαλωµατική λύση.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι µετά από µία περίοδο πολύ
µεγάλης εγκατάλειψης και περικοπής και αποδιοργάνωσης του
συστήµατος υγείας, και τα «µπαλώµατα» έχουν µεγάλη αξία,
όταν είχε προηγηθεί ένα συστηµατικό ξήλωµα του συστήµατος
υγείας για πολλά χρόνια, µε µηδενικές προσλήψεις και µε δραµατική περικοπή των πόρων. Από το 2015 και µετά σταµάτησαν
οι περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες και έχουµε µία οριακή
ενίσχυση κάθε χρόνο, όπως σας είπα προηγουµένως.
Το θέµα των επικουρικών γιατρών ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
δεν µπορεί να λυθεί µε αυτόµατη µονιµοποίησή τους.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Με κρίση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Προσέξτε. Δεν µπορεί να υπάρχει ατοµική κρίση. Η πρόσληψη των γιατρών στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, κύριε Γρηγοράκο -το ξέρετε πάρα πολύ
καλά, έχετε χρηµατίσει Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας- ξέρετε
ότι γίνεται µε ανοικτή προκήρυξη, που µπορεί να βάλει χαρτιά ο
καθένας. Αυτό θα κάνουµε. Και είναι ανάγκη σήµερα, καθώς οι
θέσεις µακροχρονίως καλύπτονται -άρα καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες- από επικουρικούς γιατρούς. Ένα µεγάλο κοµµάτι από τις προσλήψεις στα αµέσως επόµενα χρόνια -όχι µαζικά, γιατί δεν έχουµε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουµε όριο στο
πόσες προσλήψεις θα γίνουν µε βάση το 1 προς 1, στη δηµόσια
διοίκηση συνολικά, αλλά το 1 προς 1 µάς βοηθάει, γιατί φέτος
θα έχουµε ένα περιθώριο περίπου εννέα χιλιάδων προσλήψεων
στο δηµόσιο- θα πάει και στον χώρο της υγείας. Αυτές τις µέρες
ολοκληρώνουµε τις συνεννοήσεις µε το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης.
Η αγωνία µας, λοιπόν, είναι να διασφαλίσουµε ότι οι θέσεις
που καλύπτουν αυτοί οι συνάδελφοί µας, θα µπορούν να προκηρυχθούν στα επόµενα χρόνια και να τις διεκδικήσουν µε βάση
την προϋπηρεσία τους και µε βάση τα προσόντα τους, όπως το
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κάναµε και για το υπόλοιπο επικουρικό προσωπικό, το οποίο
ήταν σε επανειληµµένες παρατάσεις. Και αυτές τις µέρες βγαίνει
µία προκήρυξη χιλίων εκατόν δεκαέξι µονίµων εργαζοµένων που
αντιστοιχούν στις θέσεις που καλύπτουν οι εργαζόµενοι αυτοί,
που είναι σε συνεχή παράταση, στο λοιπό επικουρικό προσωπικό. Και αυτή, όµως, είναι µία ανοικτή προκήρυξη. Και πιστεύουµε ότι επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλαπλά
χρόνια εµπειρίας και προϋπηρεσίας στο σύστηµα, θα µπορέσουν
να καταλάβουν αυτές τις θέσεις.
Εξακολουθώ να λέω το εξής: Το σύστηµα υγείας, παρά τα
προβλήµατά του και παρά τις ανοικτές πληγές του λόγω της κρίσης, προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες. Και νοµίζω ότι δεν περιποιεί τιµή κυρίως στο προσωπικό του συστήµατος υγείας να
υπάρχει µία τάση -ας πούµε- κινδυνολογίας και καταστροφολογίας. Δεν λέω ότι κάνετε εσείς αυτό το πράγµα σήµερα
Αλλά πραγµατικά νοµίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να εµπιστευτεί ο κόσµος τη δηµόσια περίθαλψη και να ξέρει -και νοµίζω
ότι το ξέρουν πολύ καλά αυτοί που έχουν σοβαρό πρόβληµα
υγείας- ότι µπορεί να ταλαιπωρηθεί, µπορεί να υπάρχουν αναµονές και ιδιαίτερα στα ΤΕΠ των µεγάλων νοσοκοµείων στην ώρα
της εφηµερίας, αλλά ότι η φροντίδα που θα του παρασχεθεί είναι
υψηλής ποιότητας. Έχουµε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό στο
σύστηµα υγείας.
Προσπαθούµε τώρα να καλύψουµε κενά και διαρθρωτικά του
ελλείµµατα, όπως είναι στην πρωτοβάθµια φροντίδα και όπως
είναι στη φροντίδα µετά το νοσοκοµείο. Εννοώ την αποκατάσταση-αποθεραπεία, όπου αυτή την περίοδο στοχεύουµε να ενισχύσουµε τα υπάρχοντα ΚΕΦΙΑΠ και να αυξήσουµε κατά εκατόν
πενήντα τις δηµόσιες κλίνες αποκατάστασης, οι οποίες πραγµατικά είναι πάρα πολύ ανεπαρκείς σήµερα.
Στην πρωτοβάθµια φροντίδα έχουµε έναν νέο θεσµό ο οποίος
είναι σε εξέλιξη. Δεν είχαµε θεσµό οικογενειακού ιατρού, κύριε
Γρηγοράκο. Είχαµε ένα µοντέλο χρεοκοπηµένο το οποίο έκλεισε
τον κύκλο του από τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ και είχαµε και ένα µοντέλο συµβάσεων το οποίο επίσης δεν εξυπηρετούσε τον κόσµο,
το µοντέλο των διακοσίων επισκέψεων που τέλειωναν τις πρώτες
ηµέρες του µήνα και ο κόσµος πλήρωνε από την τσέπη του.
Έχουµε, λοιπόν, ένα νέο µοντέλο τώρα, µια νέα φιλοσοφία,
µια πιο ολιστική φροντίδα των αναγκών του ανθρώπου µε έµφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας. Είναι µια νέα κουλτούρα αυτή.
Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα από το οποίο, επιτρέψτε µου να πω,
κρίνεται και η µακροοικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος,
αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε
µου να σας ανακοινώσω τις επίκαιρες ερωτήσεις, για τις οποίες
υπάρχει η σχετική επιστολή από τον Γραµµατέα της Κυβέρνησης, κ. Καϊδατζή, που δεν θα συζητηθούν.
Η δεύτερη µε αριθµό 366/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Απογοητευτική η κατάσταση στην οµάδα “ΔΙΑΣ”
Πειραιά», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγας Γεροβασίλη, εξαιτίας του ότι θα
βρίσκεται σε κυβερνητική αποστολή εκτός Αθηνών.
Η πρώτη µε αριθµό 365/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Αποσπάσεις αστυνοµικών από τα τµήµατα της νοτιοανατολικής Αττικής για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνοµικών
Επιχειρήσεων Αττικής (ΜΑΤ)», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγας Γεροβασίλη, εξαιτίας του ότι θα βρίσκεται σε κυβερνητική αποστολή
εκτός Αθηνών.
Η δεύτερη µε αριθµό 367/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Η αύξηση της εγκληµατικότητας των Ροµά στην περιοχή της
Μεσσηνίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο», δεν θα συζητηθεί λόγω
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κωλύµατος της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγας Γεροβασίλη, εξαιτίας του ότι θα βρίσκεται σε κυβερνητική αποστολή εκτός Αθηνών.
Η τέταρτη µε αριθµό 338/7-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου -Δηµητρίου Καρρά προς την Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Ανεπαρκής αστυνόµευση –
Υψηλή εγκληµατικότητα στους δήµους της δυτικής Αθήνας», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη κ. Όλγας Γεροβασίλη, εξαιτίας του ότι θα βρίσκεται σε
κυβερνητική αποστολή εκτός Αθηνών.
Η ένατη µε αριθµό 344/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ευσταθίου
(Στάθη) Παναγούλη προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
µε θέµα: «Με χηµικά και τραµπουκισµούς προσπάθησαν να διαλύσουν το ειρηνικό παλλαϊκό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία
στο Σύνταγµα», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγας Γεροβασίλη, εξαιτίας του
ότι θα βρίσκεται σε κυβερνητική αποστολή εκτός Αθηνών.
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 299/28-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς την Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, µε θέµα: «Αυξηµένη η παραβατικότητα στον Νοµό
Σερρών και υποστελεχωµένη η Διεύθυνση Αστυνοµίας Σερρών»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη κ. Όλγας Γεροβασίλη, εξαιτίας του ότι θα βρίσκεται
σε κυβερνητική αποστολή εκτός Αθηνών.
Η πρώτη µε αριθµό 1867/25-9-2018 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Χίου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Προστασία του παραδοσιακού
οικισµού-ιστορικού τόπου Κάµπου Χίου και των περιβολιών του
από την υπέρµετρη φορολόγηση και την οικοπεδοποίηση», δεν
θα συζητηθεί σε συνεννόηση της αρµόδιας Υφυπουργού µε τον
Βουλευτή.
Τέλος, η δέκατη έκτη µε αριθµό 262/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη αυξήσεως της
στρατιωτικής θητείας», δεν θα συζητηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να ενηµερώσω τους µαθητές ότι παρακολουθούν τη
σχετική συνεδρίαση που αφορά την συζήτηση των επίκαιρων
ερωτήσεων. Γι’ αυτό τον λόγο και βλέπετε λίγους Βουλευτές
µέσα στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, οι οποίοι ρωτούν τον εκάστοτε Υπουργό για κάποιο θέµα που είναι της επικαιρότητας.
Στη φάση στην οποία βρισκόµαστε, ο Υπουργός Υγείας είναι
εδώ για να απαντήσει για θέµατα υγείας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Παναγούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ερχόµουν
στη Βουλή, αν πράγµατι η κ. Γεροβασίλη είχε κυβερνητική αποστολή. Μία παροιµία, όπως όλοι ξέρουµε, λέει: «Αγαπάει ο Θεός
τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη». Η κ. Γεροβασίλη
προτίµησε σήµερα να µην έρθει να απαντήσει σε έξι συναδέλφους προφασιζόµενη ότι βρίσκεται σε κυβερνητική αποστολή.
Αγαπάει ο Θεός, όµως, τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη.
Και θα αποδείξω τώρα που βρίσκεται αυτή τη στιγµή η κ. Γεροβασίλη, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ σε αυτή την Αίθουσα,
για να απαντήσει.
Από το Τµήµα των Επικαίρων Ερωτήσεων της Διεύθυνσης Κοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοβουλευτικού Ελέγχου µε πληροφόρησαν ότι είναι σε κυβερνητική αποστολή. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε
πληροφόρησαν ότι η κ. Γεροβασίλη δεν θα έρθει, γιατί είναι σε
κυβερνητική αποστολή.
Θέλω να µου πείτε, κύριε Πρόεδρε, εάν είναι αυτή η εκδήλωση
είναι κυβερνητική αποστολή. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. «Η
«Δηµοτική Αναγέννηση» παρουσιάζει τον Κλεισθένη». Η κ. Γεροβασίλη µαζί µε τον κ. Δανέλλη και τον κ. Τσίρκα βρίσκονται αυτή
τη στιγµή στην Άρτα, για να στηρίξουν την υποψηφιότητα κάποιου ατόµου του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ευστάθιος Παναγούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ντροπή, κύριε Πρόεδρε. Είναι ντροπή να µας λένε ότι
είναι σε κυβερνητική αποστολή και το µεσηµέρι η κ. Γεροβασίλη
ήτανε στο Κοµπότι και έτρωγε σουβλάκια και τώρα είναι στη συγκεκριµένη συγκέντρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παναγούλη, καταγράφεται. Αυτή η απάντηση δόθηκε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Να µη συνεχίσουµε µε
το πού βρίσκεται η κ. Γεροβασίλη. Το καταθέσατε στα Πρακτικά.
Ακούστηκε και καταγράφτηκε. Επί της ουσίας, αν έχετε κάτι
άλλο…
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Τελειώνω µε µία φράση.
Πρέπει να γνωρίζει η κ. Γεροβασίλη ότι, για να ξαναλειτουργήσει αυτή εδώ η Αίθουσα, θυσιάστηκαν χιλιάδες άτοµα, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια της
χούντας. Δεν µπορεί, λοιπόν, η κ. Γεροβασίλη να υποτιµάει τον
κοινοβουλευτισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγούλη.
Συνεχίζουµε µε την συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 4065/512-2018 ερώτησης του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά «µε
τη στήριξη του Πολυδύναµου Ιατρείου Δοξάτου στον Δήµο Δοξάτου στον Νοµό Δράµας από την πολιτεία».
Κύριε συνάδελφε, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που είστε εσείς εδώ και όχι ο Αναπληρωτής Υπουργός σας ο κ. Πολάκης, γιατί επί τρία χρόνια
προσπαθώ για ζητήµατα που αφορούν την υγεία των συµπολιτών
µου και, δυστυχώς, δεν έχω πάρει µία απάντηση, δεν έχω δει ένα
θετικό βήµα.
Έρχοµαι, όµως, στο προκείµενο και αφορά την ερώτηση που
κατέθεσα και απαντάτε σήµερα εσείς. Θέλω να πιστεύω ότι θα
έχω µία θετική από πλευράς σας απάντηση και έκβαση του όλου
ζητήµατος, γιατί το καλοκαίρι πέρυσι εγκαινιάστηκε το Πολυδύναµο Ιατρείο Δοξάτου στο Δήµο Δοξάτου Δράµας, το οποίο και
λειτουργούσε ως αγροτικό ιατρείο προς παροχή ιατρικής συνδροµής στους κατοίκους της περιοχής.
Πρόκειται για µία δοµή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η
οποία και πρέπει να στηριχθεί άµεσα από την πολιτεία, καθώς
καλείται να εξυπηρετήσει µία τεράστια εδαφική έκταση και έναν
ιδιαιτέρως µεγάλο αριθµό ασθενών. Δυστυχώς, όµως, το κατ’ ευφηµισµό πολυδύναµο ιατρείο στελεχώνεται, όπως και ως πρότινος λειτουργούσε ως αγροτικό ιατρείο, από έναν µόνο ιατρό και
µία βοηθό νοσοκόµο, ενώ η λειτουργία του δυσχεραίνεται έτσι
και αλλιώς ένεκα βασικών ελλείψεων από υλικοτεχνικές υποδοµές. Όπως πληροφορούµαι, δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, δεν
υπάρχει σύνδεση µε διαδίκτυο, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν υπάρχει το παραµικρό.
Το τι ακριβώς προέβλεπε η συνθήκη, η σύµβαση, θα σας το
πω και στη συνέχεια. Το γνωρίζετε ενδεχοµένως.
Το όλο πρόβληµα επιτείνεται εν όψει και της εφαρµογής του θεσµού του οικογενειακού ιατρού, καθώς ο περιορισµός σε δυόµισι
χιλιάδες ασθενείς αναµένεται να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή εξυπηρέτηση τόσο των υφισταµένων από ετών
ασθενών όσο και από τους νέους που δυστυχώς προκύπτουν.
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Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε,
έτσι ώστε οι εµπλεκόµενοι φορείς να επιλύσουν το συγκεκριµένο
πρόβληµα που σας ανέφερα, και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον
αριθµητικό περιορισµό που τίθεται ως προς τα ανώτερα όρια και
αριθµό των εξυπηρετουµένων ασθενών, σύµφωνα µε το νέο χρονοδιάγραµµά σας και οργανόγραµµά σας, καθότι είναι µια µεγάλη εδαφική περιοχή που θα πρέπει να καλυφθεί από πλευράς
του πολυδύναµου ιατρείου, αλλά, βεβαίως, και µ’ έναν αριθµό
κατοίκων που φθάνει στις δέκα χιλιάδες.
Θα ήθελα µια απάντηση, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριαζίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, όντως δροµολογήθηκε µια αναβάθµιση στο παλιό απλό
περιφερειακό ιατρείο του Δοξάτου. Από το 2012 εντάχθηκε στο
ΕΣΠΑ το έργο της κτηριακής αναβάθµισης του ιατρείου και του
εξοπλισµού του. Νοµίζω αθροιστικά υπερέβαινε τις 800.000
ευρώ αυτή η παρέµβαση.
Εµείς αυτό που κάναµε στις αρχές του 2017, πριν από δύο
χρόνια περίπου, είναι να συγκροτήσουµε και να θεσπίσουµε τον
οργανισµό και δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Οργανισµός του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου, το οποίο προβλέπει δύο θέσεις ειδικευµένων γιατρών και δύο θέσεις νοσηλευτών. Από
αυτές, δυστυχώς, είναι καλυµµένο το 50%. Δηλαδή έχουµε ένα
γιατρό και µια νοσηλεύτρια. Όµως έχουµε έναν γενικό γιατρό ειδικευµένο γιατρό και όχι έναν απλό ανειδίκευτο αγροτικό γιατρό.
Είναι πλήρης η κάλυψη; Προφανώς, δεν είναι. Έγινε η προσπάθεια. Η νοσηλεύτρια έχει µετακινηθεί από το κέντρο υγείας
της πόλης της Δράµας εκεί και προσπαθεί η νοµική περιφέρεια,
όσο είναι να υπάρχει και µια νοσηλευτική, ας πούµε, υποστήριξη
στο έργο του γιατρού.
Τα τεχνικά διαδικαστικά λειτουργικά προβλήµατα ενηµερώθηκα από την υπηρεσία ότι έχουν επιλυθεί. Δηλαδή σαφώς υπάρχει σήµερα ασύρµατη γραµµή ίντερνετ, υπάρχουν δύο laptop,
ένα για τον γιατρό και ένα για τη νοσηλεύτρια και γίνεται µια προσπάθεια τώρα, να υπάρχει µια σταθερή γραµµή από τον ΟΤΕ για
να έχουν σύνδεση µε το Internet.
Αυτά είναι τα σχετικά εύκολα. Τα δύσκολα είναι σε κάποια τέτοια σχετικά αποµακρυσµένα µέρη της χώρας, να έχουµε κυρίως
διαθεσιµότητα από άποψη ιατρικού δυναµικού.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παρά του ότι έχουµε κάνει κατ’
επανάληψη προκηρύξεις, πάρα πολλές θέσεις ειδικευµένων γιατρών βγαίνουν άγονες σε αυτές τις περιοχές. Κατά την άποψή
µου πρέπει µε ωριµότητα το πολιτικό σύστηµα να συζητήσει ένα
πιο συνεκτικό και ελκυστικό πλάνο κινήτρων για προσέλκυση ιατρών αυτή την περίοδο.
Δυστυχώς οι νέοι µας γιατροί έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειµµα πλέον στη χώρα. Είναι µειωµένη η διαθέσιµη δεξαµενή, και είναι γνωστό ότι οι γιατροί
επιλέγουν κατά προτεραιότητα, να καλύπτουν κενά και ανάγκες
και θέσεις που προκηρύσσονται στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Όσον αφορά το θέµα µε τον οικογενειακό γιατρό και τον
αριθµό του πληθυσµού και λοιπά, να ξεκαθαρίσουµε το εξής,
αγαπητέ συνάδελφε. Κυρίως ο νέος αυτός θεσµός ο οποίος
σιγά-σιγά θα υλοποιηθεί στη χώρα µας όπως σε όλες τις άλλες
χώρες της Ευρώπης, ξεκινάει από τις νέες τοπικές µονάδες
υγείας, όπου έχουµε µια επαρκέστερη στελέχωση, και σταδιακά
και χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των κέντρων υγείας και
των περιφερειακών ιατρείων, θα αρχίσει να υλοποιείται και στην
υπόλοιπη περιοχή.
Άρα ο συγκεκριµένος γιατρός, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί
τους ανθρώπους της περιοχής µε τον ίδιο τρόπο όπως και τώρα.
Δεν πρόκειται ούτε να του βάλουµε όριο στους πόσους θα εξετάσει ούτε, φυσικά, να του πούµε ότι µόνο αυτούς που θα είναι
εγγεγραµµένοι σε αυτόν θα εξετάζει και τους υπόλοιπους θα
τους αγνοεί. Αλίµονο! Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει µια
ευελιξία και µια σταδιακή µετάβαση προς ένα νέο σύστηµα, ένα
νέο µοντέλο, το οποίο θέλουµε, πραγµατικά, να κερδίσει την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Θέλουµε οι πολίτες να ξέρουν ότι θα υπάρχει ένας οικογενει-
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ακός γιατρός στον οποίο θα αναφέρονται και ο οποίος θα είναι
η πρώτη επαφή τους µε το σύστηµα υγείας. Θα είναι ο άνθρωπος, που δεν θα τους βάλει εµπόδια και θα τους ταλαιπωρήσει
αλλά θα τους καθοδηγήσει, θα τους συµβουλεύσει για το πότε
να εµβολιαστούν, ποτέ να κάνουν τα προληπτικά τσεκάπ, πότε
να παραπεµφθούν σε άλλες πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες του
συστήµατος και λοιπά.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε µια προσπάθεια που µου εγγυήθηκε η
Δ’ Υγειονοµική Περιφέρεια ότι θα καταβάλει στο επόµενο διάστηµα, θα προσπαθήσουµε να καλύψουµε όσο γίνεται µε µεγαλύτερη πληρότητα τις ανάγκες αυτού του πολυδύναµου
ιατρείου. Στην ουσία είναι ένα αναβαθµισµένο µε την παρουσία
της νοσηλεύτριας περιφερειακό ιατρείο. Μακάρι να µπορέσουµε
να καλύψουµε και τις δύο θέσεις.
Ξέρετε ότι σε κάθε προκήρυξη που βγαίνει -ανά δυο, τρεις
µήνες περίπου, προκηρύσσουµε θέσεις αγροτικών γιατρών- οι
γενικοί γιατροί µπορούν να καλύψουν κατά προτεραιότητα κενά
που υπάρχουν σε αυτά τα περιφερειακά ιατρεία.
Προφανώς σας είπα ότι η τάση είναι να πηγαίνουν όσο γίνεται
πιο κοντά είτε στα κέντρα υγείας είτε στα αστικά κέντρα.
Είναι σηµαντικό το ότι υπάρχει ο σταθµός του ΕΚΑΒ εκεί και
υπάρχει -από ό,τι έχω ενηµερωθεί- γρήγορη ανταπόκριση, σε περίπτωση που χρειαστεί διακοµιδή. Καταλαβαίνουµε ότι ο πληθυσµός της περιοχής έχει ανάγκη και έχει απαιτήσει να έχει την
πληρέστερη δυνατή φροντίδα.
Νοµίζω ότι σε σχετικά ισορροπηµένη απόσταση υπάρχει και
το Κέντρο Υγείας της Προσοτσάνης, στο οποίο ανήκει οργανικά
το συγκεκριµένο περιφερειακό ιατρείο αλλά και το Νοσοκοµείο
της Δράµας. Προσπαθούµε αναπτύσσοντας λίγο καλύτερα και
το δίκτυο του ΕΚΑΒ και των ασθενοφόρων, όποτε χρειάζεται µια
πιο εξειδικευµένη φροντίδα, να διακοµίζονται τα περιστατικά και
να παρέχεται µε ασφάλεια η κατάλληλη περίθαλψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη
δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωριζόµαστε περίπου τριάντα χρόνια και η ευθύτητα µε την οποία τοποθετηθήκατε, µε βοηθάει και εµένα αλλά και την κοινωνία που µας
παρακολουθεί.
Ειλικρινά και σήµερα το πρωί επικοινώνησα µε το συγκεκριµένο ιατρείο. Δεν υπάρχει κανένας εξοπλισµός, ειλικρινά σας το
λέω. Ενδεχοµένως σας πληροφόρησαν κακώς. Δεν ξέρω για
ποιον λόγο. Μπορείτε να το διαπιστώσετε.
Θέλω να πιστεύω ότι ύστερα από τη δική σας εδώ παρουσία
και παρέµβαση θα υπάρξει λύση στο όλο ζήτηµα, γιατί πάνω από
200.000 ευρώ «διατέθηκαν» -σε εισαγωγικά- για αυτόν τον εξοπλισµό. Άρα κάτι γίνεται. Θα πρέπει να το δούµε. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν έχει γίνει. Είναι ζήτηµα.
Θα ήθελα να πω ότι είναι ασύνδετο αυτό το σχήµα -ας το πωτης πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, µε την Δ’ ΔΥΠΕ µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δυνατόν εκεί, ο συγκεκριµένος υπεύθυνος να γνωρίζει σε ανατολική
Μακεδονία και Θράκη τι συµβαίνει στα πολυιατρεία ή σε ένα πολυδύναµο. Στο συγκεκριµένο δεν µπορεί να έχει µία εποπτεία.
Δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί δεν θα µπορούσε να συνδέεται
µε το γενικό νοσοκοµείο, το κεντρικό -θα έλεγα- σηµείο περίθαλψης του νοµού.
Και επειδή, βεβαίως, δεν µπορεί να γνωρίζει κανείς σε όλη την
Ελλάδα, πώς είναι γεωγραφικά τοποθετηµένα αυτά τα ιατρεία,
θα ήθελα να σας πω ότι το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης, είναι
στην απέναντι πλευρά της Δράµας, δηλαδή για να φθάσει κανείς
στο Δοξάτο, όπου είναι το πολυιατρείο, θα πρέπει να περάσει
την πόλη της Δράµας για να έρθει στο Δοξάτο, δεκατρία χιλιόµετρα Προσοτσάνη - Δράµα και άλλα τόσα και λοιπά από Δράµα
για το Δοξάτο. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάπου πάσχουµε. Θα πρέπει να το δούµε το ζήτηµα αυτό.
Κύριε Υπουργέ, -επειδή εσείς είστε ο Υπουργός Υγείας- επειδή
αναφερθήκατε σε έναν προηγούµενο συνάδελφό µου αναφορικά
µε κινδυνολογία, καταστροφολογία και λοιπά, να πω τα εξής:
Υπάρχουν τρεις ειδικοί γιατροί για την καθηµερινή εφηµέρευση
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µιας κλινικής των πενήντα δύο κλινών. Μιλάω για την Παθολογική
Κλινική Δράµας. Είναι είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο
σε πλήρη πληρότητα, γιατί είναι αναγκασµένη η παθολογική να
καλύψει και άλλες ειδικότητες. Δεν υπάρχει πνευµονολόγος, δεν
υπάρχει γαστρεντερολόγος, δεν υπάρχει νευρολόγος, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Καθηµερινά είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο είναι η πλήρης λειτουργία της συγκεκριµένης
παθολογικής κλινικής. Με τις υπάρχουσες συνθήκες δεν µπορούν να εγγυηθούν την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Οµοίως δεν µπορούν να εγγυηθούν για τη δική τους
ασφάλεια, ψυχική και σωµατική.
Δεν το λέω εγώ. Θα πείτε ότι εκφέρω αντιπολιτευτικό λόγο.
Αυτή είναι απλά η σκληρή πραγµατικότητα, και µας το λένε εδώ
οι τρεις ειδικοί παθολόγοι που υπάρχουν στη συγκεκριµένη κλινική. Λείπουν άλλοι πέντε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι τεράστιο το πρόβληµα. Τους συνάντησα, πήγα να δω τη
δουλειά τους και ειλικρινά αισθάνθηκα πολύ άσχηµα. Φθάνουν
σε σηµείο υστερίας. Ειλικρινά σας το λέω. Το γεγονός ότι θα
έρθει κάποιος επικουρικά για είκοσι µε τριάντα ηµέρες, καταλαβαίνετε ότι δεν σώζει την κατάσταση.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να δείτε το συγκεκριµένο.
Αφορά ολόκληρο νοµό. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν
τρεις ειδικοί παθολόγοι, να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν αυτή
την κατάσταση. Ειδικευόµενοι δεν έρχονται, κύριε Υπουργέ. Και
αυτοί που είναι, φεύγουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Θα παρακαλούσα να δείτε προσωπικά το όλο ζήτηµα. Έκανα
αίτηση πάµπολλες φορές στον κ. Πολάκη και δεν έτυχα ανταπόκρισης. Θα σας δώσω και το υπόµνηµα και των γιατρών της παθολογικής. Και θα παρακαλούσα γι’ αυτό που έχετε δεσµευτεί.
Δυστυχώς ο νοµός µου έχει µια µεγάλη «βαρύτητα». Πέραν ότι
είναι ο φτωχότερος νοµός της χώρας, έχουµε τεράστιο πρόβληµα µε το θέµα του καρκίνου. Τεσσερισήµισι χιλιάδες καρκινοπαθείς αναγκάστηκαν πέρυσι να µεταβούν στη Θεσσαλονίκη
και άλλοι επτακόσιοι στην Αλεξανδρούπολη, προκειµένου να αντιµετωπίζουν ζητήµατα και οι οικείοι τους ταλαιπωρούνται.
Είχατε δεσµευτεί ότι, τουλάχιστον, µέχρι τις αρχές του 2018,
θα υπήρχε ένα τµήµα χηµειοθεραπείας στο νοσοκοµείο, για να
µην ταλαιπωρούνται αυτοί οι ασθενείς. Δυστυχώς δεν υπήρξε η
παραµικρή κίνηση. Σας µεταφέρω, αν θέλετε, αυτή την απογοήτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Είναι πολύ σηµαντικό και γι’ αυτό έχω δείξει ανοχή, αλλά έχετε φτάσει στα πέντε λεπτά. Ολοκληρώστε µε
αυτό σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα των καρκινοπαθών, των οικείων τους, αλλά και όλης
της κοινωνίας που τους βαρύνει το όλο γεγονός µε τη δική τους
παρουσία και τις διαµαρτυρίες τους, καθότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ -θα σας καταθέσω και τα σχετικά κείµενα και του ιατρικού συλλόγου για να τα έχετε-, ότι θα έχετε
ευήκοον ους τουλάχιστον για το ζήτηµα του τµήµατος χηµειοθεραπείας και την ενίσχυση της παθολογικής σε ένα σηµείο, να το
δείτε προσωπικά, ώστε να ενισχυθεί και να υπάρχει, αν θέλετε,
έστω ένα στοιχειώδες βήµα της αντιµετώπισης της υγείας των
συµπατριωτών µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κυριαζίδη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κατ’ αρχάς να
κλείσω λίγο το θέµα των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Προφανώς η χωροταξία των υγειονοµικών περιφερειών είναι
ιδιαίτερα προβληµατική. Υπάρχουν µόνο επτά υγειονοµικές περιφέρειες, για να καλύψουν όλη τη χώρα.
Όντως υπάρχει µια δυσκολία εποπτείας και γι’ αυτό και στο
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πλάνο έχουµε να σπάσει η Δ’ Υγειονοµική Περιφέρεια και να
υπάρξει χωριστή ΥΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το
έχουµε συζητήσει αυτό. Νοµίζω ότι θα µπορέσουµε στο αµέσως
επόµενο διάστηµα, σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο θεσµικής αναδιοργάνωσης που έχουµε δροµολογήσει να το νοµοθετήσουµε
και να υπάρχει µια καλύτερη εποπτεία.
Συµφωνώ ότι από τη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να εποπτεύσει κανείς όλα τα κέντρα υγείας και όλες τις δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας, πέραν από τα νοσοκοµεία µιας τόσο µεγάλης
περιφέρειας. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο αφορά το νοσοκοµείο. Εκεί πραγµατικά τώρα µε
πιάνετε λίγο απροετοίµαστο από την άποψη ότι δεν έχω την
ακριβή εικόνα. Ξέρω ότι το Νοσοκοµείο της Δράµας είναι από τα
νοσοκοµεία που έχουν µεγαλύτερη δυσκολία από άλλα νοσοκοµεία της ευρύτερης περιοχής. Θα ενηµερωθώ και θα ζητήσω να
έχω ακριβή εικόνα για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και για
την ανταπόκριση που υπήρξε σε αυτές τις προκηρύξεις.
Προφανώς, αν είναι µόνο τρεις οι παθολόγοι στην Παθολογική
Κλινική και δεν υπάρχει ούτε επικουρικός γιατρός, είναι προβληµατική η στελέχωση, προφανώς δηµιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία
και επιβαρύνει τους ανθρώπους για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους.
Έχουµε το έλλειµµα των ειδικευοµένων και αυτό, δυστυχώς,
αφορά όλη τη χώρα. Πλέον αρχίζει να αφορά και µεγάλα νοσοκοµεία του κέντρου, όπου έχουµε κενές θέσεις ειδικευοµένων.
Θεωρώ ότι αυτή είναι η πραγµατικά σοβαρή απειλή για το σύστηµα υγείας µας. Δεν είναι τα υπαρκτά προβλήµατα και οι δυσκολίες που υπάρχουν στις υποδοµές, τα κτήρια, τα µηχανήµατα
και τον εξοπλισµό κ.λπ.. Το µεγάλο έλλειµµα σήµερα είναι το έλλειµµα ειδικευόµενων γιατρών.
Αν δεν καταφέρουµε να πείσουµε τους νέους γιατρούς της
χώρας ότι µπορεί σιγά-σιγά να αναβαθµιστεί η εκπαίδευση στη
διάρκεια της ειδικότητας -και κάνουµε µια πολύ σηµαντική δουλειά αυτή την περίοδο στο ΚΕΣΥ, για να έχουµε ένα ενιαίο πρόγραµµα εκπαίδευσης που να εφαρµόζεται παντού, να υπάρχει
logbook όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες που πρέπει να
αποκτήσει ο ειδικευόµενος- να υπάρχει µια σοβαρή µέριµνα για
την εκπαίδευσή τους, αν δεν γίνει αυτό και αν δεν δοθεί το σήµα
ότι υπάρχουν προοπτικές αξιοπρεπούς απασχόλησης στη χώρα
και επιστηµονικής εξέλιξης, νοµίζω ότι αυτή η δυσκολία θα παρατείνεται και θα ταλαιπωρεί τους µόνιµους γιατρούς, οι οποίοι
όντως είναι πλέον κουρασµένοι, γερασµένοι κ.λπ., κ.λπ..
Ευτυχώς που έχουµε και τους επικουρικούς γιατρούς, αυτή
την κρίσιµη µάζα, που έφτασαν κάποια στιγµή να είναι περίπου
τρεις χιλιάδες άνθρωποι στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, οι οποίοι
έχουν καλύψει µε πολύ καταλυτικό τρόπο, κενά τα οποία υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και λόγω της συνεχούς αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης χωρίς αντικατάσταση.
Αυτό θεωρώ ότι είναι η απάντηση. Νοµίζω ότι η προτεραιότητα
για το Νοσοκοµείο της Δράµας είναι η καλή λειτουργία της παθολογικής κλινικής, η οποία είναι µια κλινική που είναι κοµβικός
πυλώνας για ένα επαρχιακό νοσοκοµείο.
Το θέµα της αντιµετώπισης των καρκινοπαθών και της λειτουργίας µιας µονάδας χηµειοθεραπείας είναι ένα εύλογο αίτηµα,
αλλά ξέρετε ότι δεν είναι πολύ εύκολο πάντα να υλοποιηθεί, να
βρεθούν ογκολόγοι, να βρεθεί η κατάλληλη υποστήριξη.
Νοµίζω, δηλαδή, ότι από άποψη βηµατισµού, ας πάµε να καλύψουµε την πρώτη επείγουσα ανάγκη…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Υπάρχει ογκολόγος-παθολόγος
που θέλει να πάει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν το ήξερα αυτό.
Εντάξει.
Να δούµε, κατ’ αρχάς, τις οργανικές θέσεις. Για εµάς θέλω,
κατ’ αρχάς, να ξέρετε το εξής και αυτό είναι δέσµευσή µου. Θα
έχουµε πολύ σύντοµα µια νέα δέσµη προκηρύξεων µόνιµων γιατρών στο σύστηµα υγείας. Τις επόµενες µέρες ολοκληρώνουµε
τη συνεννόηση µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
θα τις προκηρύξουµε. Θα δώσουµε µια προτεραιότητα -σε αυτό
είµαι απόλυτος- σε νοσοκοµεία που σήµερα έχουµε καταγράψει
και δεν είναι µόνο το Νοσοκοµείο της Δράµας αλλά είναι και άλλα
νοσοκοµεία, κυρίως, σε περιοχές δυσπρόσιτες, άγονες, νησιω-
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τικές κ.λπ., έτσι ώστε σε κρίσιµες ειδικότητες και σε κρίσιµα τµήµατα, όπως είναι οι παθολογικές κλινικές, οι παιδιατρικές κλινικές, τα αναισθησιολογικά τµήµατα, τα εργαστήρια, να δώσουµε
µια δυνατότητα, να προκηρυχθούν θέσεις τέτοιες που να προσελκύσουν γιατρούς.
Να αυξήσουµε τους µισθούς των γιατρών, αγαπητέ µου συνάδελφε, µε έναν τέτοιο τρόπο που να αυξήσει δραµατικά την προσέλευση, δεν έχουµε τη δυνατότητα να το κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, αν θέλετε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μπορούµε, όµως,
ενισχύοντας τη στελέχωση του συστήµατος και άρα µειώνοντας
την επιβάρυνση που δέχονται οι σηµερινοί γιατροί, βελτιώνοντας
τις συνθήκες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, τηρώντας -και τονίζω
ότι το έχουµε εφαρµόσει αυτό- και έχοντας διασφαλίσει µια κανονικότητα στις πληρωµές των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού, δίνοντας όποτε έχουµε τη δυνατότητα, όπως τώρα, τα
αναδροµικά στους νοσοκοµειακούς γιατρούς, που νοµίζω ότι
ήταν µια πολύ σηµαντική χρηµατοδοτική ενίσχυση που δέχθηκαν
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αυτές τις µέρες, αυτή την περίοδο, στις αρχές του 2019…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δίνουµε ένα σήµα
ότι, πραγµατικά, θέλουµε να επενδύσουµε στη δηµόσια περίθαλψη, έτσι ώστε και το προσωπικό και οι γιατροί να αισθάνονται
ότι η πολιτεία τούς στηρίζει αλλά και οι πολίτες να αισθάνονται
ασφαλείς ότι δεν χρειάζεται την ώρα της αρρώστιας, να µετακινούνται µακριά από τον τόπο τους για να έχουν καλές υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.24’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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