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Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.18’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 26-2-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΠΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 26
Φεβρουαρίου 2019 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «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 δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα, πρώτον, ότι η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Ίδρυση παιδικού σταθµού
στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων
του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης
Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
Δεύτερον, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας:
«Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
Επίσης, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Φορτσάκης ζητεί άδεια
απουσίας στο εξωτερικό για οικογενειακούς λόγους από 1-32019 έως 5-3-2019. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Οµοίως, ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης ζητεί άδεια απουσίας
στο εξωτερικό, προκειµένου να µεταβεί στη Ρωσία, από 27-22019 έως 28-2/-019 στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκη στη Μόσχα. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Πριν εισέλθουµε στη ηµερήσια διάταξης της νοµοθετικής εργασίας, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 28 Φεβρουαρίου 2019.

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 377/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Μανιού προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προσθήκη του µελιού στα είδη τροφίµων
οικοτεχνικής παρασκευής».
2. Η µε αριθµό 387/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτη (Νότη) Μηταράκη
προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Λάθη στα αναδροµικά των συνταξιούχων των ειδικών µισθολογίων».
3. Η µε αριθµό 386/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Επικίνδυνη “στενωπός” στον Αποσελέµη, στο τµήµα Γούβες – Χερσόνησος».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 378/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη για τις περιοχές στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι ταµιευτήρες/φράγµατα
Μόρνου και Ευήνου».
2. Η µε αριθµό 392/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Άρτης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Στύλιου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ. Οι απαραίτητες υποδοµές απουσιάζουν…».
3. Η µε αριθµό 330/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, µε θέµα: «Συνέχιση διωγµών των µελών της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία».
4. Η µε αριθµό 284/21-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Οι Αλβανοί
δροµολογούν εξελίξεις δηµιουργίας “Μεγάλης Αλβανίας”».
5. Η µε αριθµό 280/17-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Την συνδιαχείριση του Αιγαίου προωθεί η κυβέρνηση».
6. Η µε αριθµό 260/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προστασία πληρωµάτων
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από εγκατάλειψη πλοίου εσωτερικών πλόων».
7. Η µε αριθµό 261/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Περί του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και λοιπών φορέων, συλλόγων και σωµατείων της Μακεδονίας και του άρθρου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6 της Συµφωνίας Ελλάδας - Σκοπίων».
8. Η µε αριθµό 263/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Καζάνι
έτοιµο να εκραγεί το κρατίδιο των Σκοπίων».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Ίδρυση παιδικού σταθµού στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 25 Φεβρουαρίου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το Σώµα συµφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αριστείδης Μπαλτάς
για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω αναφερόµενος σε µία παρατήρηση της κ. Κεφαλίδου η οποία ήταν, νοµίζω, πολύ βοηθητική για
τη µεθοδολογία της συζήτησης.
Η κ. Κεφαλίδου παρατήρησε κατά τις συζητήσεις που είχαµε
στις επιτροπές ότι αυτό το νοµοσχέδιο κατά κάποιο τρόπο έχει
δύο διαστάσεις: Η µία διάσταση είναι τι λέει, τι κάνει, τι προσπαθεί να ρυθµίσει σε ζητήµατα που εκκρεµούν στο Υπουργείο Πολιτισµού και η δεύτερη διάσταση είναι µία αχλύ, όπως θυµάµαι
ότι είπε, που συνοδεύει το νοµοσχέδιο σχετικά µε σκάνδαλα κ.λπ.
που αφορούν το Ταµείο Αλληλοβοήθειας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Βοηθάει αυτή η παρατήρηση, γιατί µου επιτρέπει να χωρίσω
την οµιλία µου στον λίγο χρόνο που διαθέτω σε δύο διαστάσεις.
Και ξεκινάω από την ουσιαστική, την πρώτη. Το νοµοσχέδιο αυτό
είναι ένα –θα τολµούσα να το χαρακτηρίσω- ταπεινό νοµοσχέδιο,
δεν κάνει ριζικές καινοτοµίες από αυτές που εξάπτουν τη φαντασία και δηµιουργούν την αίσθηση ότι κάτι σηµαντικό γίνεται
στον πολιτισµό στη χώρα -το ξέρουµε, το αναγνωρίζουµε-, αλλά
λύνει κάποια χρόνια προβλήµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και
συγκεκριµένα τα εξής:
Το ένα είναι ο περίφηµος παιδικός σταθµός του Υπουργείου
Πολιτισµού τον οποίο -και θα τα πω αυτά αναλυτικότερα στο δεύτερο σκέλος της οµιλίας- τον διαχειρίζονταν το Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού. Όπως θα
διαπιστώσουµε, αυτό ήταν πολλαπλά προβληµατικό. Άρα, έπρεπε αυτός ο παιδικός σταθµός να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά,
δεδοµένου ότι υπήρχε η νοµοθετική πρόβλεψη από το Υπουργείο, από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου.
Άρα το ένα µεγάλο πράγµα που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο
στην ταπεινότητά του είναι ότι διευθετεί τα προβλήµατα του παιδικού σταθµού, εντάσσει τον παιδικό σταθµό στις δοµές του
Υπουργείου, µεταφέρει τους εργαζόµενους, που πληρώνονταν
από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας στο Υπουργείο Πολιτισµού,
χωρίς να χάνεται κανένας, και άρα εξορθολογίζει τη λειτουργία
του, θέτοντας από εδώ και πέρα κριτήρια όλων των ειδών, τα
σωστά κριτήρια για το ποια παιδιά µπαίνουν κ.λπ., και ανοίγοντας
εµµέσως την προοπτική παιδιά και από άλλους τόπους, και όχι
µόνο από την Αθήνα, να µπορούν µέσω βοήθειας του Υπουργείου να ενταχθούν σε παιδικούς σταθµούς, εφόσον δεν έχουν
ενταχθεί σε αυτούς που έχουν οι δήµοι κ.λπ..
Το δεύτερο πράγµα, σχετικά σηµαντικό, που κάνει το Υπουργείο είναι πάλι µία διευθέτηση. Πρόκειται για τον περίφηµο Οργανισµό Ανέγερσης Νέου Μουσείου της Ακρόπολης που υπάρχει
ακόµη, παρά το γεγονός ότι είναι πια δέκα χρόνια που λειτουργεί
κανονικά το Μουσείο. Και εδώ γίνεται κάποια ανάλογης µορφής
ρύθµιση. Καταργείται ο φορέας Οργανισµός Ανέγερσης Νέου
Μουσείου Ακρόπολης, οι εργαζόµενοι εντάσσονται σε συνθέσεις
ανάλογες του Μουσείου της Ακρόπολης, χωρίς και εκεί να θίγεται κάτι, διότι εντάσσονται σε θέσεις του οργανογράµµατος του
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Μουσείου της Ακρόπολης και όταν αυτοί, µε το καλό, συνταξιοδοτηθούν ή φύγουν, οι θέσεις αυτές παραµένουν κενές εντός
του οργανογράµµατος, χωρίς να προστίθενται νέες θέσεις.
Και τα δύο αυτά κοµµάτια του νοµοσχεδίου συζητήθηκαν διεξοδικά στις Επιτροπές. Μεγάλες ενστάσεις σηκώθηκαν. Η συζήτηση, κατά τη δική µου τη γνώµη, ήταν πολύ εποικοδοµητική και
κόσµια. Και άρα, νοµίζω ότι και αυτά τα δύο προβλήµατα µπορούν να προχωρήσουν κανονικά.
Επίσης, κάνει και άλλα πράγµατα, πάλι βοηθητικά, το νοµοσχέδιο αυτό. Παραδείγµατος χάριν, εξασφαλίζει µε κίνητρα τη
δυνατότητα να υπάρχουν φύλακες στη Δήλο, που είναι κόσµηµα
προφανώς της κληρονοµιάς µας, αλλά περίπου εξορία τους χειµερινούς µήνες για τους υπαλλήλους εκεί, διότι δεν µπορούν να
πάνε στη Μύκονο εύκολα. Χρειάζεται ένα ειδικό κίνητρο, για να
µπορέσουν να πηγαίνουν εκεί. Ρυθµίζει κάποια θέµατα σε σχέση
µε επιδόµατα µετακίνησης υπαλλήλων του Υπουργείου, εφόρων
αρχαιοτήτων -νησιωτικότητας, κατά κάποιο τρόπο- γιατί, όπως
ξέρετε, τα νησιά του Αιγαίου δεν επικοινωνούν ευθέως µεταξύ
τους, άρα για να µπορέσει ο έφορος να πάει το ένα νησί στο
άλλο πρέπει κατά κανόνα να περάσει από Αθήνα. Τα έξοδα για
τις µετακινήσεις αυτές δεν φτάνουν στα πάγια, που έχει αυτή τη
στιγµή το Υπουργείο Πολιτισµού ως προς αυτά, άρα γίνεται και
εδώ µία ρύθµιση. Επίσης, άλλη µία ενδιαφέρουσα ρύθµιση
αφορά το Σχολείο Καλών Τεχνών της Τήνου. Οι διδάσκοντες σε
αυτό αποκτούν µε το νόµο πρόσθετα προσόντα, για να αναβαθµιστεί η σχολή. Άρα, µε αυτόν τον τρόπο, αυτού του τύπου τα
ταπεινά προβλήµατα κατά κάποιο τρόπο λύνονται από το νοµοσχέδιο αυτό, χωρίς –επαναλαµβάνω- να έχουν εγερθεί σε σχέση
µε αυτά µεγάλες ενστάσεις.
Το δεύτερο όµως, που είναι κατά τη γνώµη µου εξίσου σηµαντικό, αν όχι το σηµαντικότερο, είναι ότι διαπιστώσαµε -ήδη από
την αρχή που αναλάβαµε ως Κυβέρνηση και το Υπουργείου Πολιτισµού- ότι σε αυτό υπάρχουν αυτό που θα λέγαµε εστίες διαπλοκής, που κατασπαταλούν, όπως σιγά-σιγά αποδεικνύεται εγγράφως και εγκύρως, το δηµόσιο χρήµα, χωρίς να ήταν από την
αρχή ορατό πώς και γιατί γίνονται αυτά.
Το Ταµείο Αλληλοβοήθειας επανιδρύθηκε το 2005, µε έναν
τίτλο κατ’ αρχάς παραπλανητικό. Λέγεται Ταµείο Αλληλοβοήθειας, αλλά η προίκα του ταµείου δεν είναι κανενός είδους αλληλοβοήθεια µεταξύ των υπαλλήλων, είναι απλώς χρήµα που
εκταµιεύει το Ταµείο Αλληλοβοήθειας από το Υπουργείο. Μονόπλευρα δηλαδή, βοήθειας και όχι αλληλοβοήθειας.
Το λέω αυτό ξεκινώντας, γιατί θέλω να πω ότι -επειδή θα µιλήσω για σκάνδαλο- εφαρµόσαµε, εφάρµοσε όλο το Υπουργείο
σε συνεργασία µε τη Βουλή όπως θα δούµε, µία µέθοδο αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων. Η µέθοδος είναι πολύ απλά
το εξής: Άµα διαπιστώνεις ότι υπάρχει –κατά φήµες έστω ή κατά
πληροφορίες- µία εστία διαπλοκής, δεν βγαίνεις κατευθείαν στα
κεραµίδια να πεις: «Α, σκάνδαλο, σκάνδαλο!». Πρώτον, εντοπίζεις που υπάρχει, εντοπίζεις µε ποιο άλλοθι υπάρχει και αρχίζεις
και ψάχνεις αν αυτές οι φήµες και οι πληροφορίες που κυκλοφορούν, έχουν υπόσταση. Μόνο αφού τελειώσουν και τα τρία αυτά
πράγµατα µπορείς να προχωρήσεις σε κανονική καταγραφή του
γιατί αυτή είναι εστία διαπλοκής και ενδεχοµένως, αν συγκεντρωθούν τα αντίστοιχα τεκµήρια, να πορευτούν τα πράγµατα
στον εισαγγελέα.
Το λέω αυτό, γιατί δεν είναι αφορά απλώς το Υπουργείο Πολιτισµού αυτό το φαινόµενο. Κατά την εµπειρία µας αυτά τα χρόνια, διαπιστώνουµε ότι τέτοιες εστίες υπάρχουν παντού και όλες
αυτές οι εστίες πρέπει να αντιµετωπιστούν µε µία τέτοιου τύπου
µεθοδολογία, ώστε ούτε η δηµόσια ζωή να δηλητηριάζεται, αλλά
και οι εστίες να αποκαλύπτονται και όπου οφείλουν τα πράγµατα,
να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω, για να κάνει ανεξαρτήτως της δουλειά της.
Με αυτήν την µεθοδολογία, λοιπόν, προχωρήσαµε και αρχίσαµε να βλέπουµε τα του Ταµείου Αλληλοβοήθειας. Αναφέρθηκα
στο παραπλανητικό τίτλο. Αν θέλετε ευφυολόγηµα που θα δικαιολογήσει τα προηγούµενα, δεν είναι ταµείο αλληλοβοήθειας
υπαλλήλων, είναι ταµείο αλληλοβοήθειας «ηµετέρων». Θα το διαπιστώσουµε.
Πώς χρηµατοδοτείται αυτό το µυστηριώδες ταµείο, το οποίο
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δεν είχε νοµική προσωπικότητα; Δηλαδή, δεν είχε µέλη τα οποία
να φτιάχνουν διοικητικό συµβούλιο, να εκλέγουν και να ελέγχουν.
Είχε απλώς σαν διοικητικό συµβούλιο διορισµένο τον Υπουργό,
αλλά µε την εξής περίεργη διαδικασία. Ο Υπουργός για να αλλάξει, ενδεχοµένως, τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου ή
να πειράξει οτιδήποτε στο ταµείο, κατά νόµο έπρεπε να έχει τη
σύµφωνη γνώµη του ήδη διορισµένου ΔΣ. Πρωτοφανές!
Και ήταν πρωτοφανές ότι οι πόροι από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας δεν ήταν εφάπαξ βοηθήµατα προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά ήταν ποσοστό επί των εσόδων του Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Άρα, όσο αύξαναν
οι πόροι του κράτους από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πωλητήρια κ.λπ., τόσο αύξανε και το ποσό που πήγαινε στο Ταµείο
Αλληλοβοήθειας, το οποίο το µόνο άλλοθι λειτουργίας του ήταν
ο περίφηµος παιδικός σταθµός. Συν πρόσθετες επιχορηγήσεις,
αποδεδειγµένες. Συν, υποτίθεται, βοηθήµατα προς τους υπαλλήλους, επί των οποίων θα επανέλθω.
Λοιπόν, αυτήν τη διαδικασία την ξεκινήσαµε από την αρχή. Ο
κ. Ξυδάκης από την αρχή προσπάθησε να ελέγξει αυτό το ταµείο,
παράλληλα µε έναν έλεγχο ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Διόρισε, ευτυχώς, την κ. Ασπασία Λούβη, τότε Πρόεδρο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων, η οποία προσπάθησε όσο µπορούσε -ιδανικά
κατά τη γνώµη µου- να προχωρήσει και αυτές τις διαδικασίες.
Μετά ανέλαβα εγώ και προχώρησα, προχώρησε ο επόµενος
Υπουργός κ.ο.κ. και όλη αυτή πορεία καταλήγει εδώ που είµαστε
σήµερα.
Για να δείξω ότι υπήρχε αγαστή συνεργασία Υπουργείου και
Κοινοβουλίου, είκοσι εννέα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 27 Απριλίου του 2017, κατέθεσαν µία ερώτηση προς την τότε Υπουργό
αναλυτικότατη σε σχέση µε το ταµείο. Θα την καταθέσω και για
τα Πρακτικά.
Εν συνεχεία, λίγο αργότερα, µε αφορµή και τη συζήτηση που
είχε αυτή η ερώτηση, κατέθεσα προσωπικά στην εισαγγελία του
Αρείου Πάγου καταγγελτήρια αναφορά, µε βάση τα στοιχεία που
είχαν συγκεντρωθεί µέχρι τότε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόµα ο διαχειριστικός έλεγχος, επί του οποίου θα επανέλθω. Θα
καταθέσω και εδώ την αναφορά στην κ. εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, η οποία, απ’ ό,τι ξέρω, ανέθεσε την υπόθεση σε κανονικό
εισαγγελέα, που προχωράει τη διερεύνηση.
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε το πόρισµα της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, που
καταγράφει πορίσµατα σε σχέση µε τη λειτουργία του ταµείου.
Επειδή λέχθηκε στις επιτροπές ότι ο προϋπολογισµός ήταν ισοσκελισµένος, το «ισοσκελισµένος» δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν
καταλογισµοί. Και εδώ έχω τον κατάλογο των καταλογισθέντων
από την έκθεση ποσών, τα οποία πηγαίνουν στον εισαγγελέα για
τα περαιτέρω, δηλαδή για να γίνει και δικαστικά καταλογισµός
στις διοικήσεις του ταµείου.
Είναι χαρακτηριστικά εδώ µερικά νούµερα. Ζητάει πίσω το λογιστήριο από το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου παραδείγµατος χάριν 97.000 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για γραφική ύλη, 2.859.000 για δαπάνες τρίτων κ.λπ.. Αχαρακτήριστα µικροέξοδα 91.000 ευρώ κ.ο.κ.. Είναι νοµίζω τα νούµερα ενδεικτικά.
Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις προς το Ταµείο Αλληλοβοήθειας, αναλυτικός κατάλογος ανά έτος. Στο διάστηµα 19952017 έλαβε το ταµείο περισσότερα από 40 εκατοµµύρια ευρώ
δηµόσιο χρήµα, πλέον των 70 εκατοµµυρίων που είχε για πολιτιστική επιµόρφωση των υπαλλήλων. Αυτά δεν τα θίγουµε αυτή τη
στιγµή. Καλά έκανε ενδεχοµένως. Είναι άλλη κουβέντα µεγαλύτερη. Άλλα 40 εκατοµµύρια πέραν των 70 για τέτοιου τύπου λειτουργίες. Και η λειτουργία του παιδικού σταθµού, σύµφωνα µε
όσα βρήκαµε, ήτανε πολλαπλάσια ανά παιδί από τις λειτουργίες
των ακριβών ιδιωτικών παιδικών σταθµών.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα έξοδα του Υπουργείου, πέραν από
το κόστος του παιδικού σταθµού, είναι ενδεικτικό ότι από ένα σηµείο κι ύστερα έγινε αλλαγή της διοίκησης του ταµείου η οποία
είχε λειτουργήσει έκτοτε για έναν χρόνο. Ο µέσος όρος εξόδων
που δεν αφορούν τον παιδικό σταθµό ούτε τους µισθούς των εργαζοµένων εκεί από το 2008 έως το 2017 είναι 137.000 ευρώ ανά
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έτος, ενώ τον χρόνο που λειτούργησε µετά η νέα διοίκηση ήταν
35.000 ευρώ το κόστος όλων αυτών των εξόδων. Το «137» µε το
«35» κάτι σηµαίνει. Θα το καταθέσω και αυτό για τα Πρακτικά.
Αρχίζουµε να διερωτόµαστε πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι αποκαλύψεις. Παραδείγµατος χάριν, το ταµείο προσελάµβανε υπαλλήλους τους οποίους
διέθετε είτε στο γραφείο Υπουργού, είτε στα συνδικαλιστικά όργανα. Έχουµε εδώ κατάλογο µε σβησµένα τα ονόµατα, προφανώς, πέντε για γραφείο Υπουργού, έξι για τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις. Οι κανονικοί µισθοί πληρώνονταν από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας για να πηγαίνουν άνθρωποι στα γραφεία των
Υπουργών ή των οµοσπονδιών. Είναι αυτό που έλεγα «ταµείο αλληλοεξυπηρέτησης». Θα καταθέσω και αυτό το χαρτί για τα Πρακτικά.
Υπάρχει έγγραφο στην ίδια λογική: επιστολή του τότε γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού προς το Ταµείο Αλληλοβοήθειας που αιτείται τη µεταφορά 1 εκατοµµυρίου
ευρώ στο ταµείο της ανάλογης οµοσπονδίας, προκειµένου να
αποζηµιωθούν υπερωρίες. Είναι ένα έγγραφο υπογεγραµµένο
αφ’ ενός µε το αίτηµα του τότε Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου και αφ’ ετέρου µε την απάντηση του ταµείου ότι εδέησε να
συµµορφωθεί. Επίσης, υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου τύπου
δοσοληψίες οι οποίες αφορούν και αυτές µεταφορές από και
προς το ταµείο, προκειµένου να πληρωθούν υπερωρίες και άλλα
συναφή πράγµατα που κανέναν λόγο δεν έχει το Υπουργείο να
κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά
το εν λόγω χαρτί.
Τελειώνω µε ένα ωραίο δίδαγµα. Βρέθηκε -δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία- ο εξής ωραιότατος µηχανισµός: Πάει, υποτίθεται, ένας υπάλληλος στο ταµείο και ζητάει
δάνειο. Το ταµείο κάνει µια συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου και εγκρίνει το δάνειο αυτό. Μετά από λίγο νέα συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος δηλώνει ότι δεν έχει να πληρώσει αυτό το δάνειο. Σε νέα συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου δηλώνεται ότι «το χαρίζουµε».
Μόνον που ουδέποτε έγινε αίτηση από τον υπάλληλο -είναι πλαστογραφηµένα-, ουδέποτε έγινε διαβίβαση στις υπηρεσίες του
Υπουργείου προκειµένου τα κοµµάτια του δανείου που θα
έπρεπε να είχε πάρει, να µπορούν να πληρώνονται από τον µισθό
του κατά δόσεις -τίποτα από αυτά- και µε δηλώσεις των υπαλλήλων ότι υπάρχει πλαστογράφηση και του αιτήµατος προς δάνειο
και του αιτήµατος του να µην επιστρέψει το δάνειο. Όλο αυτό το
πακετάκι αφορά, τουλάχιστον, εκατόν τριάντα υπαλλήλους. Τα
στοιχεία υπάρχουν όλα. Ψάχνονται αυτήν τη στιγµή από τις εισαγγελικές αρχές και δείχνει αυτό που έλεγα, τι σηµαίνει αλληλοεξυπηρέτηση, αλληλοδιαπλοκή κ.λπ. σε έναν ταπεινό οργανισµό, χωρίς πολλά ονόµατα, που λέγεται Ταµείο Αλληλοβοήθειας -αθώον πράγµα- Υπουργείου Πολιτισµού.
Η προοπτική από εκεί και πέρα είναι ότι το ταµείο ως –ας
πούµε- µορφή µένει, προκειµένου να ανασυγκροτηθεί, υπό τον
όρο ότι προφανώς οι υπάλληλοι θα θελήσουν να συµµετέχουν,
να φτιάξουν γενική συνέλευση, να δίνουν µια συνδροµή ώστε να
λειτουργήσει αυτό το Ταµείο Αλληλοβοήθειας. Ενδεχοµένως
εκεί, αν λειτουργήσει έτσι και υπάρχουν συγκεκριµένες ανάγκες,
κοστολογηµένες και διαφανείς, µπορεί ενδεχοµένως να βοηθήσει το Υπουργείο, αλλιώς αυτό δεν θα έχει κανέναν λόγο ύπαρξης. Κρατιέται προς στιγµήν για όλη αυτήν τη µεταβατική
περίοδο, προκειµένου να λυθεί και αυτό το πρόβληµα.
Τελειώνω λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ενδεικτικό µόνο το πώς
λειτουργεί ένα ταµείο σε ένα Υπουργείο. Κατά την κρίση µας
είναι γενικευµένο, σε όλη τη γενική κυβέρνηση -αν θέλετε-, σε
όλο το δηµόσιο. Πρέπει µε τέτοια µέθοδο να γίνονται τέτοιου
τύπου διαδικασίες, ώστε κάποτε να αρχίσει διαφανώς να λειτουργεί το κράτος και να µην υπάρχουν όλες αυτές οι µαύρες
τρύπες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αριστείδης Μπαλτάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε την κ. Κεφαλογιάννη, εισηγήτρια της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα βήµα πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της Κυβέρνησης, η ηγεσία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού εισάγει προς ψήφιση το παρόν νοµοσχέδιο, που αποτελεί µια πρόχειρη συρραφή νοµοθετικών διατάξεων, πολλές από τις οποίες έχουν ανασυρθεί από το παρελθόν, αλλά παράλληλα έχουν αλλοιωθεί ως προς τον σκοπό
τους.
Σε όλη τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας που προηγήθηκε, ο Υφυπουργός, κ. Στρατής, προσπάθησε -χωρίς επιτυχίανα µας πείσει ότι πρόκειται για ένα συµπαγές σχέδιο νόµου που
επιλύει χρόνιες παθογένειες του Υπουργείου Πολιτισµού. Αυτά
είναι δικά του λόγια. Εµείς, φυσικά, έχουµε διαφορετική αντίληψη, τόσο ως προς τις προτεραιότητες των προβληµάτων του
Υπουργείου, όσο και ως προς τους σκοπούς που εξυπηρετεί το
παρόν νοµοσχέδιο. Πρόκειται για ένα ακόµα νοµοθέτηµα κατώτερο των περιστάσεων που αφήνει σκοπίµως ανοιχτά όλα τα κρίσιµα θέµατα του πολιτισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάστηκε τέσσερα ολόκληρα
χρόνια η Κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει διάταξη του οργανογράµµατος του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού από το
2014, η οποία και προέβλεπε συγκρότηση παιδικού σταθµού σε
διεύθυνση του Υπουργείου. Είχατε έτοιµη τη διάταξη, έτοιµη τη
λύση. Προφανώς δεν είχατε την πολιτική βούληση. Διότι, πολύ
απλά, δεν σας βόλευε η τότε προβλεπόµενη διοικητική υπαγωγή
του παιδικού σταθµού σε διεύθυνση του Υπουργείου. Εποµένως,
για να είµαστε πιο ακριβείς, σας πήρε τέσσερα χρόνια για να
βρείτε το κατάλληλο διοικητικό πλαίσιο, προκειµένου να µετατρέψετε τον παιδικό σταθµό σε εργαλείο του Υπουργού. Αυτός,
άλλωστε, είναι και ο πραγµατικός λόγος που επιλέξατε να τον
συγκροτήσετε διοικητικά ως αυτοτελές τµήµα του Υπουργείου.
Πρόκειται για την απόλυτη αναδίπλωση, καθώς το 2017 κορυφαία κυβερνητικά στελέχη µιλούσαν για κατάργηση του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας µετά τον διαχειριστικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε. Και έρχεστε σήµερα να διατυµπανίζετε τα περί εξυγίανσης του ταµείου. Η πραγµατικότητα είναι ότι όχι µόνο δεν το
καταργείτε, αλλά ούτε καν το αποκόπτετε από την κρατική χρηµατοδότηση, αφού προβλέπεται δυνατότητα επιχορήγησής του
από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού προερχόµενες από το ΤΑΠΑ. Φέρατε, δε, τις συγκεκριµένες διατάξεις επικαλούµενοι ένα πόρισµα και όλοι εµείς, οι εκλεγµένοι
εκπρόσωποι του λαού, κληθήκαµε να αποφασίσουµε επί της
αρχής και επί των άρθρων στην επιτροπή µε βάση διαρροές στον
Τύπο, διότι δεν είχατε φροντίσει να άρετε την εµπιστευτικότητά
τους ως οφείλατε. Οι µεθοδεύσεις αυτές -αν µη τι άλλο- συνιστούν προσβολή προς τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς.
Όσον αφορά στην κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης
Νέου Μουσείου Ακρόπολης, υπήρχε πρόβλεψη κατάργησης του
ΟΑΝΜΑ σε νοµοσχέδιο του 2014 -είχε ετοιµαστεί τότε επί υπουργίας Κωνσταντίνου Τασούλα, το οποίο δεν πρόλαβε να προχωρήσει, διότι εσείς ρίξατε την τότε κυβέρνηση- µε τη διαφορά ότι
εκείνη η πρόβλεψη είχε µεταβατικό χαρακτήρα. Τέσσερα χρόνια
τι κάνατε; Ό,τι και µε τα υπόλοιπα θέµατα που εντάσσονται στην
πολιτική του αυτόµατου πιλότου.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, πρόκειται για απόπειρα πρόχειρης τακτοποίησης ετερόκλητων ζητηµάτων. Η ρύθµιση καταβολής επιδόµατος στους αρχαιοφύλακες
της νήσου Δήλου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αποσπασµατική, γιατί είχατε όλο τον χρόνο ως Κυβέρνηση να προχωρήσετε σε µια οργανωµένη χαρτογράφηση των αναγκών σε
όλες τις περιοχές της επικράτειας που παρουσιάζουν ανάλογες
δυσκολίες. Το ίδιο αποσπασµατική είναι και η ρύθµιση περί κανονισµών λειτουργίας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου,
την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής. Πρώτα από
όλα, η ανάγκη ύπαρξης κανονισµών µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και στόχους υφίσταται για όλους τους φορείς.
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Από την άλλη, επειδή βάζετε µία αποκλειστική προθεσµία, σας
έχουµε ρωτήσει: Υπάρχουν εσωτερικοί κανονισµοί; Έχουν υπογραφεί αρµοδίως; Αν ναι, καταθέστε τους, για να µπορούµε να
ψηφίσουµε την αποκλειστική προθεσµία που θέτετε.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου, ρυθµίζουν επιµέρους θέµατα, που θεωρούµε απαράδεκτο να εντάσσονται σε ένα προεκλογικό, ουσιαστικά, νοµοσχέδιο, διότι είναι
ζητήµατα που, επίσης, εκκρεµούν αδικαιολόγητα την τετραετία
που κυβερνάτε.
Τέλος, όσον αφορά στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ», θεωρούµε
ότι υποβαθµίζετε την γενικότερη ανάγκη ενίσχυσης του έργου
και της αποστολής του, διότι οφείλατε να προσεγγίσετε νοµοθετικά τον κορυφαίο αυτό πολιτιστικό θεσµό συνολικότερα. Ο οργανισµός χρειάζεται γενικότερη τακτοποίηση ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία του και κυρίως ως προς το προσωπικό
του. Προφανώς και σε αυτή την περίπτωση δεν επιθυµείτε να δώσετε µία οριστική λύση, που θα αναβαθµίσει τον οργανισµό και
θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του έναντι αντίστοιχων πολιτιστικών φορέων του εξωτερικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι τα µεγάλα
προβλήµατα διαχείρισης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, όχι µόνο δεν επιλύονται µε το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά ούτε
καν θίγονται.
Από πλευράς µας θα υπερψηφίσουµε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν ρυθµίσεις εργασιακών ζητηµάτων, µεταφοράς προσωπικού και εν γένει παροχής κινήτρων προς τους
υπαλλήλους του Υπουργείου.
Οφείλουµε, όµως, να τονίσουµε ότι και αυτό το νοµοθετικό εγχείρηµα αποτελεί άλλη µία έκφραση του βαθύτατου συντηρητισµού σας. Όχι µόνο δεν έρχεστε σε ρήξη µε τις παθογένειες του
κράτους, αλλά τις διαιωνίζετε. Υποδύεστε τους προστάτες των
εργαζοµένων, αναπαράγοντας, ουσιαστικά, το αποτυχηµένο µοντέλο του κρατικού συγκεντρωτισµού και της διόγκωσης του κράτους. Γι’ αυτό και παραδίδετε µηδενικό κυβερνητικό έργο όσον
αφορά στην κινητοποίηση πόρων που µπορεί να επιτύχει το δηµόσιο από τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ως Κυβέρνηση έχετε βάλει την πολιτική σας σφραγίδα στα
κλειστά αναψυκτήρια και τα άδεια πωλητήρια σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, η περίοδος 2015-2017, όταν η κ. Ασπασία Λούβη
ήταν Πρόεδρος και εσείς, κύριε Στρατή, ήσασταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΠΑ, είναι µία περίοδος για την
οποία ελέγχεστε ως Κυβέρνηση, καθώς και οι τέσσερις πλειοδοτικοί διαγωνισµοί που πραγµατοποιήσατε για το αναψυκτήριο,
βγήκαν άγονοι, ελλείψει ενιαίας στρατηγικής και αντίστοιχου
σχεδιασµού για την αξιοποίηση και εκµίσθωση αναψυκτηρίων,
σύµφωνα µε το πόρισµα του Σώµατος Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και λόγω της συνεχούς τροποποίησης των όρων των
προκηρύξεων, τη µη λήψη αποφάσεων και τη µη ανάληψη ενεργειών για εκµίσθωση µεγάλου αριθµού αναψυκτηρίων.
Καταθέτω το σχετικό πόρισµα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Όλγα
Κεφαλογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φαίνεται, όµως, ότι το εν λόγω πόρισµα δεν εµπίπτει στο πεδίο
των θεµάτων που εσείς θεωρείτε σηµαντικά µε αποτέλεσµα να
το αποσιωπάτε. Σας αφήνει αδιάφορους η τεράστια «αιµορραγία» εσόδων θα προκαλέσετε στο κράτος, η οποία και κατεγράφη
στο πόρισµα ως αποτέλεσµα κακοδιαχείρισης την εν λόγω περίοδο.
Και µετά από αυτή την παταγώδη αποτυχία καταφύγατε στη
γνωστή σας µεθόδευση µε νοµοθετική ρύθµιση το καλοκαίρι του
2018, για να δώσετε τη δυνατότητα εφάπαξ σύναψης συµβάσεων µισθώσεως χωρίς διαγωνισµό, µε συνολική διάρκεια που
δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ µήνες. Σκοπός σας; Η παραχώρηση αναψυκτηρίων µε συνοπτικές διαδικασίες και µε βολικό κόστος εκεί που εσείς θέλατε. Απευθείας αναθέσεις, κύριε Υφυπουργέ;
Κύριε Υφυπουργέ, σήµερα έπρεπε να συζητάµε για τον εκσυγχρονισµό του ΤΑΠΑ και τους τρόπους µεγιστοποίησης της απόδοσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Όµως, το οργα-
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νόγραµµα του ΤΑΠΑ που θα αναβαθµίσει τις δοµές και τις λειτουργίες του ταµείου προς αυτή την κατεύθυνση, παραµένει
ακόµα µία ανεφάρµοστη εξαγγελία σας.
Κατά τα άλλα, επαφίεστε στη δαιµονοποίηση της αναπτυξιακής διάστασης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, την
οποία και αποστρέφεστε ως γνήσιοι κρατιστές. Αναφέροµαι στην
επίκλησή σας σε δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος ανέπτυξε την προοπτική συµπράξεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα υπό το πρίσµα της ανάδειξης και
αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων, υπό την ευρύτατη έννοιά
τους, διότι εµείς θεωρούµε ότι οι ίδιοι οι πολιτιστικοί πόροι δηµιουργούν γύρω τους οικονοµικές δραστηριότητες, όπως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σχετιζόµενες µε το τοπικό τουριστικό
προϊόν.
Θα µπορούσε, λοιπόν, να προαχθεί -µέσα από κατάλληλες πολιτικές- η συνεργασία τους µε το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού προς όφελος της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών
και οικονοµιών. Άλλωστε, σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξαν
και πρόσφατες δηµόσιες συζητήσεις που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισµού.
Διότι, όπως παρατηρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Υπουργός Πολιτισµού έχει αναγάγει το Υπουργείο σε χώρο διεξαγωγής συζητήσεων. Στη Βουλή, όµως, δεν έρχεται, την ώρα,
µάλιστα, που ασκείται νοµοθετικό έργο αρµοδιότητας της. Ενδεχοµένως να βρίσκεται και σε αµηχανία, δεδοµένου ότι τελικά
στο παρόν νοµοσχέδιο δεν συµπεριλαµβάνεται η ρύθµιση περί
προστασίας της κυριότητας και διαχείρισης των ακινήτων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, την οποία δεσµεύτηκε
πριν από ένα µήνα ότι θα εντάξει στο παρόν νοµοσχέδιο.
Αντί, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, να αντιπολιτεύεστε την Αντιπολίτευση µε θέµα τις συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα,
καλό θα ήταν να ασκήσετε τη συνταγµατική σας υποχρέωση: Να
προστατεύσετε την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά από το ξεπούληµα που µεθόδευσε η Κυβέρνησή σας το 2015 µε το τρίτο
µνηµόνιο!
Σας ενηµερώνουµε ότι οι τακτικισµοί σας δεν πρόκειται να
κάµψουν την απαίτησή µας να εφαρµοστεί η συνταγµατική επιταγή για προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από το ελληνικό κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτισµός είναι το κλειδί για
την απελευθέρωση σηµαντικών κινητήριων δυνάµεων που µπορούν να οδηγήσουν στην οικονοµική και κοινωνική ευηµερία. Η
ευθύνη της διαχείρισης ενός τόσο κρίσιµου τοµέα απαιτεί -πάνω
απ’ όλα- έργο µε όραµα, σχέδιο, στοχοθεσία. Ο τόπος χρειάζεται
να πορευτεί και στον χώρο του πολιτισµού µε βάση ένα ρεαλιστικό σχέδιο ισχυρών αναπτυξιακών πολιτικών, που θα αναδείξουν τη µοναδική πολλαπλασιαστική αξία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Σύντοµα θα µπει ένα τέλος σε αυτή την κυβερνητική πολιτική
που αναζητά διαρκώς καταφύγιο στο παρελθόν, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι µία ολόκληρη τετραετία είναι ήδη το δικό της παρελθόν για το οποίο κρίνεται. Και στον πολιτισµό ο απολογισµός
της κυβερνητικής σας θητείας είναι απολύτως αρνητικός. Αφήνετε πίσω σας δεκάδες εκκρεµότητες, τεράστια απογοήτευση
και πολλά ερωτηµατικά όχι µόνο για τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας, αλλά κυρίως για το πόσο κυνικά και απαξιωτικά λειτουργήσατε όλα αυτά τα χρόνια.
Το τελευταίο φιάσκο για την επιλογή διευθυντή στο Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι άλλη µία προσθήκη στην πολιτική σας παρακαταθήκη και στον σύγχρονο πολιτισµό. Τέσσερα
χρόνια επιλέγετε συστηµατικά την αποσπασµατική πολιτική της
απορρύθµισης που σας φέρνει µπροστά στα δικά σας αδιέξοδα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο επισφραγίζει αυτή ακριβώς την πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Προχωρούµε µε την ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κεφαλίδου.
Παρακαλώ να κλείσει και ο κατάλογος των οµιλητών.
Ορίστε, κυρία Κεφαλίδου, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα επιδιώκει, µε χρονοκαθυστέρηση και
στο παρά πέντε των εκλογών, την αντιµετώπιση αυτών που ονοµάζονται εύηχα και κοµψά «παθογένειες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». Οι περισσότερες από τις διατάξεις του
είτε αφορούν την κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου
Μουσείου Ακρόπολης, είτε αφορούν το επίδοµα υπαλλήλων
Δήλου, είτε τις µετακινήσεις υπαλλήλων, είτε το Σχολείο Πανόρµου και όλα αυτά, είχαν συµπεριληφθεί σε νοµοσχέδιο που είχε
κατατεθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού τον Νοέµβριο του 2014.
Τότε, όµως, είχατε πάρει πολύ φορά -αν θυµάστε- και ρίξατε
την κυβέρνηση χρησιµοποιώντας την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Εποµένως, πού να προλάβει να συζητηθεί ένα ταπεινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού εν µέσω προϋπολογισµών και ψηφοφοριών για την εκλογή Προέδρου Δηµοκρατίας;
Από το 2015, λοιπόν, που γίνατε Κυβέρνηση, έχουν αλλάξει
πολλοί Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουργοί. Και ξαφνικά τώρα,
αντιλήφθηκε η ηγεσία του Υπουργείου -η καινούργια- ότι υπάρχουν θέµατα σε εκκρεµότητα και αφορούν το προσωπικό και
πρέπει να λυθούν.
Συνεπώς επί της ουσίας σήµερα εισάγονται στη Βουλή διατάξεις που έρχονται µε καθυστέρηση τεσσάρων χρόνων. Και η ευθύνη είναι όλη δική σας!
Το νοµοσχέδιο σας περίµενε έτοιµο, κλειδωµένο, υποµονετικά
στα συρτάρια του Υπουργείου σας. Όµως, δεν είναι άξιο απορίας, γιατί τώρα, γιατί σας έπιασε ξαφνικά αυτή η ανάγκη να
υπάρξει τακτοποίηση στα θέµατα του προσωπικού;.
Το σχέδιο νόµου είναι µικρό και υποτίθεται εξυπηρετικό. Ό,τι
πρέπει για τις τελευταίες µέρες µιας κολοβής κυβέρνησης. Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στην ίδρυση παιδικού σταθµού, το Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, την αύξηση των δικαιούµενων ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας, τα επιδόµατα των υπαλλήλων της Δήλου. Το κατά πόσο τώρα επιτυγχάνει όλα αυτά για
τα οποία δηµιουργήθηκε το νοµοσχέδιο, αυτό µένει να φανεί.
Πάντως για εµάς, ως Κίνηµα Αλλαγής, υπάρχει ένα θεµελιώδες ερώτηµα και ένα δίληµµα που καλούµαστε να απαντήσουµε
κάθε φορά πριν τοποθετηθούµε στα νοµοσχέδια που φέρνει η
Κυβέρνησή σας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το κατά πόσο µια
κυβέρνηση µε άθλιες επιδόσεις, µπορεί να διαχειριστεί ολοκληρωµένα ένα συγκεκριµένο θέµα: Πόσο εφικτό είναι σε αυτούς
τους άγριους καιρούς της πόλωσης και του διχασµού -που µην
ξεχνάτε ότι πρώτη από όλους εισήγαγε η Κυβέρνηση σας στο
πολιτικό σύστηµα- ενώ διαφωνείς, ενώ αντιστέκεσαι σε µια κυβέρνηση που θεωρείς ότι καταστρέφει τη χώρα, ταυτόχρονα να
διατηρείς καθαρή τη µατιά σου σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία
της; Πόσο εφικτό είναι, προκειµένου να διασφαλίσεις το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία, στην ασφάλεια και στην
αξιοπρέπεια των εργαζοµένων που για χρόνια κάλυπταν ανάγκες
του Υπουργείου Πολιτισµού και βρίσκονται σε οµηρία, να κρίνεις
ότι θα ψηφίσεις ένα µέτρο, θα το δεις θετικά, ακόµη και αν διαφωνείς ριζικά µε αυτήν την ανυπόληπτη κυβέρνηση;
Ως Κίνηµα Αλλαγής, σε αντίθεση µε άλλους χώρους και οπωσδήποτε σε πλήρη αντιδιαστολή µε την Κυβέρνηση, έχουµε αποδείξει ότι διαθέτουµε και την πολιτική υπευθυνότητα και έχουµε
δώσει απαντήσεις µέχρι τώρα µε τη στάση µας.
Ας ξεκινήσουµε λίγο τη συζήτηση επί των άρθρων, γιατί καταλαβαίνω ότι η κουβέντα θα πάει στο σύνολο.
Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθµού: Το θέµα του παιδικού σταθµού είχε ρυθµιστεί από τον οργανισµό του 2014 µε το
π.δ. 104/2014. Προέβλεπε τη δηµιουργία τµήµατος µε αρµοδιότητα τον παιδικό σταθµό, αλλά δεν πρόλαβε να εφαρµοστεί
µέχρι τον Ιανουαρίου του 2015, οπότε και αναλάβατε.
Η Κυβέρνησή σας, λοιπόν, δεν ενεργοποίησε για τέσσερα χρόνια το τµήµα αυτό, αν και το συµπεριέλαβε στον οργανισµό του
2018, ο οποίος στην ουσία αντέγραφε τον οργανισµό του 2014.
Όµως, ούτε εκεί δεν µπορείτε να κάνετε µια αντιγραφή σωστή.
Υπάρχουν πολλά λάθη.
Με τη σχετική διάταξη, λοιπόν, το Υπουργείο ιδρύει και θέτει
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σε λειτουργία παιδικό σταθµό για τα παιδιά του προσωπικού του
Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του, σε κτηριακές
εγκαταστάσεις πλήρους κυριότητάς του. Μέχρι σήµερα ο παιδικός σταθµός λειτουργούσε µε χρηµατοδότηση από το ΤΑΠ, το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, υπό την εποπτεία του Ταµείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για τα ηλικιακά όρια των παιδιών
που φιλοξενούνται, τα βιβλία τα οποία πρέπει να τηρούνται, παρέχεται η αναγκαία νοµοθετική εξουσιοδότηση για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας προµηθειών του παιδικού σταθµού.
Όµως, -σας το είπαµε και στις επιτροπές- δεν είδαµε πουθενά
να υπάρχει µέριµνα για όλο το υπόλοιπο προσωπικό του Υπουργείου που εργάζεται στην περιφέρεια. Καλό είναι να σκύψουµε
λίγο και στα θέµατα εκτός Αθήνας. Είναι η περίφηµη φράση, «Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα». Ας κοιτάξουµε λίγο και τι γίνεται
στις άλλες υπηρεσίες, που έχουν τόσο προσωπικό, ανά την Ελλάδα.
Άρθρα 2 και 3: Αντικαθιστάτε άρθρα που αφορούν τον οργανισµό, ουσιαστικά, του 2018. Αυτό δεν είναι απόδειξη της προχειρότητας και του πόσο επιπόλαια νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση; Στο πόδι, ψηφίζω - ξεψηφίζω και κάθε φορά έρχεστε να διορθώσετε λάθη. Και Κύριος οίδε αν διορθώνετε ή δηµιουργείτε νέα.
Και αυτή η τακτική διατρέχει όλο το νοµοθετικό σας έργο.
Άρθρο 3: Στους σκοπούς του ταµείου περιλαµβάνεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθµού που καταργεί το νέο νοµοσχέδιο
και αυτό δηµιουργεί την ανάγκη να µετακινηθεί ένα προσωπικό
που υπάρχει, σε νέες θέσεις που δηµιουργούνται. Αντιλαµβανόµαστε την αναγκαιότητα να προβλεφθεί δυνατότητα ένταξης του
προσωπικού, που είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
µέχρι σήµερα εργαζόταν στο ταµείο, στη δοµή του Υπουργείου
Πολιτισµού για να συνεχίσει η εύρυθµη λειτουργία του Παιδικού
Σταθµού. Θεωρούµε, όµως, ότι ο τρόπος µε τον οποίο το αντιµετωπίζετε, είναι αποσπασµατικός.
Άρθρο 4: Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις. Θα συµφωνήσουµε, λέγοντάς σας ότι οφείλει το Υπουργείο
να διαθέσει επαρκή κονδύλια για την πλήρη κατασκηνωτική περίοδο, µε γνώµονα τα σχετικά κρατικά τιµολόγια για το σύνολο
των ηµερών της κατασκηνωτικής περιόδου.
Πάµε στο άρθρο 5. Ο κ. Μπαλτάς αισθάνθηκε την υποχρέωση
και την ανάγκη να απολογηθεί για τα έργα και τις ηµέρες του στο
Υπουργείο -το ίδιο κάνατε και εσείς- γιατί οι προτεινόµενες ρυθµίσεις για το Ταµείο Αλληλοβοήθειας το καθιστούν, ουσιαστικά,
µέσο άσκησης πολιτικής στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού. Όλα
όσα κατά καιρούς κατήγγειλε η Κυβέρνηση για το «αµαρτωλό
ταµείο», όπως το λέγατε, και τα διατηρεί και τα νοµιµοποιεί και
δηµιουργεί ένα εργαλείο διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος µέσω
ενός φορέα που δεν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν
είναι οπισθοδρόµηση στη χειρότερη µορφή πελατειασµού, τότε
πείτε µας τι είναι.
Και εξηγούµαι: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή του κατήγγειλε ως
παράνοµο το ταµείο, καθώς πρόκειται για ένωση προσώπων.
Αυτό σήµερα έρχεται και το νοµιµοποιεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή του κατήγγειλε το προσωπικό ως «ρουσφέτια του παλιού
πολιτικού συστήµατος» και ως «προϊόντα συναλλαγής των εκάστοτε πολιτικών και συνδικαλιστικών ηγεσιών». Σήµερα τα νοµιµοποιεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή του κατήγγειλε τη διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος µέσω του ταµείου, ενώ υπήρχε συγκεκριµένο ποσοστό επί των εσόδων που έπαιρναν από το ΤΑΠΑ, το
οποίο µειώθηκε σηµαντικά το 2014. Και µεσολαβούσε -µην ξεχνάτε- και ένα διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΠΑ. Σήµερα καταργεί
το ποσοστό. Άρα, όλα πάνε κατά το δοκούν και όλη η αρµοδιότητα περιέρχεται στο Υπουργείο.
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνησή του κατήγγειλε ελλείµµατα
στο Ταµείο. Γι’ αυτό διατάχθηκε και έλεγχος και από τον κ. Ξυδάκη και από τον κ. Μπαλτά, ο πέµπτος κατά σειρά. Τέσσερις
είχαν προηγηθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και ο διαχειριστικός έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για
την περίοδο 2005 - 2016. Μένει στη δικαιοσύνη να αποφανθεί για
τα πορίσµατά της.
Σε εµάς τους Βουλευτές, πάντως, είναι γεγονός ότι µας περιποιήσατε ιδιαίτερη τιµή: Στο πόδι, όρθιοι να κρατάµε σηµειώσεις,
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διότι εκρίθη -λέει- εµπιστευτικό και για λόγους χρηστής διοίκησης δεν µπορούσε να κυκλοφορήσει ένα πόρισµα που φιλοξενήθηκε σε όλα τα φιλοκυβερνητικά φύλλα, σε όλο το διαδίκτυο και,
µάλιστα, αποσπασµατικά, ανάλογα µε το τι θέλαµε να προβάλλουµε, πού θέλαµε να ρίξουµε το βάρος µας, ποιους θέλαµε να
στοχοποιήσουµε.
Και όχι µόνο αυτό. Το Υπουργείο φαίνεται ότι πέρα από τον έλεγχο νοµιµότητας, που είναι σε µια ένωση προσώπων ό,τι πιο
λογικό, θέλει να προχωρήσει και σε έλεγχο σκοπιµότητας. Αυτό
το αφήνω στην κρίση και της Αίθουσας και αυτών που µας παρακολουθούν.
Όµως, όταν έχει αναλάβει θεωρώ η δικαιοσύνη, καλό είναι να
µην ανοίγουµε κουβέντες, οι οποίες είναι για εντυπωσιασµό και,
µάλιστα, µε έναν τρόπο, σε ένα νοµοθέτηµα, το οποίο δεν µπορεί
ούτε τα στοιχειώδη σε σχέση µε το ταµείο να εκσυγχρονίσει. Αν
αυτό εσάς σας φαντάζει αρκούντως αριστερό, αρκούντως ηθικό
και µε αυτόν τον τρόπο νοµίζετε ότι θα αποκαταστήσετε την τάξη
και την ηθική, προχωρήστε.
Το άρθρο 6 συνεχίζει µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Και ποια
λύση νοµίζετε ότι προτείνει το Υπουργείο; Την παλινδρόµηση στη
χειρότερη µορφή πελατειακού κράτους, βάζοντας εκ νέου βάσεις για αλισβερίσι µεταξύ Υπουργείου και ταµείου, ή µήπως µε
εκβιασµό των εργαζοµένων; Έµεινα µε την απορία.
Κεφάλαιο Γ’: Κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου
Μουσείου Ακρόπολης. Εδώ θα σας πω ότι πραγµατικά πρέπει να
κλείσει αυτή η εκκρεµότητα. Είχε ξεκινήσει από το 1994. Το 2008
δηµιουργήθηκε το νέο πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το Μουσείο
της Ακρόπολης. Η µεταφορά των υπαλλήλων προβλεπόταν από
το 2014. Το γιατί καθυστερείτε και γιατί όλα γίνονται παραµονές
εκλογών, το αφήνω στην κρίση του κόσµου.
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας: Να σας υπενθυµίσω αυτό
που είπαµε και στις επιτροπές. Αφήσατε έξω µία ολόκληρη Εφορεία Αρχαιοτήτων, τα Ιόνια Νησιά.
Επίδοµα υπαλλήλων Νήσου Δήλου: Εδώ επιτρέψτε µου να πω
δυο λόγια για το νησί αυτό, που είναι ο µεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος των Κυκλάδων, ένας από τους µεγαλύτερους ανασκαµµένους και επισκέψιµους στη χώρα αρχαιολογικούς χώρους, ένα µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και, δυστυχώς, διαχρονικά, η απόδειξη της αναξιότητάς µας ως κληρονόµων του πολιτιστικού µας πλούτου. Από µόνη της θα µπορούσε να είναι µία σηµαντική πηγή πλούτου στη χώρα µας και
όχι για το απώτατο άδηλο µέλλον, αλλά από την επόµενη σεζόν.
Και σας ρωτώ: Ποια χώρα στον κόσµο θα είχε έναν τέτοιο θησαυρό, αποτύπωµα του ανθρώπινου µεγαλείου, δίπλα σε ένα
τόσο προβεβληµένο τουριστικό προορισµό και θα τον άφηνε να
ρηµάζει;
Η ρύθµιση είναι ένας κόκκος άµµου, µία σταγόνα στον ωκεανό
σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Ξεκινάτε µε ένα επίδοµα 300
ευρώ. Εγώ θα σας έλεγα το εξής: Φροντίστε να υπάρχει κίνητρο
για τους ανθρώπους που θα εργαστούν στη Δήλο και, που µόνος
σας είπατε -επειδή γνωρίζετε καλά το Υπουργείο- ότι µένουν για
µήνες αποκλεισµένοι.
Άρθρο 11: Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, Λυρική Σκηνή,
Μέγαρο Μουσικής. Από παράταση σε παράταση. Πριν βάλετε
την αποκλειστική προθεσµία των έξι µηνών, γιατί δεν µας απαντάτε αν έχετε ετοιµάσει τους νέους κανονισµούς λειτουργίας;
Γιατί δεν φέρνετε έστω έναν για να ψηφίσουµε;
Τα άρθρο 12 και 13 τα προσπερνώ. Πηγαίνω στο άρθρο 14,
Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου. Πραγµατικά, η Τηνιακή
µαρµαροτεχνία είναι ορόσηµο της πολιτιστικής ιστορίας αυτού
του τόπου. Πενήντα δύο χρόνια λειτουργίας, τριακόσιοι εξήντα
δύο µαθητές, εβδοµήντα τέσσερις από αυτούς συνέχισαν ως
σπουδαστές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, καταξιωµένοι
στο είδος τους. Για άλλη µία φορά, όµως, προχωράτε σε µπαλώµατα, χωρίς πραγµατική αναβάθµιση του Σχολείου σε κέντρο
εκπαίδευσης µαρµάρου, που και θα το αναδείκνυε και θα το εµπλούτιζε.
Και σας καταθέτω εκ νέου την πρότασή µου, που αφορά το
Νοµό Δράµας, του οποίου έχω την τιµή να είµαι και Βουλευτής:
Να υπάρξει η σκέψη και η πρόνοια για τη δηµιουργία κέντρου
εκπαίδευσης µαρµάρου, γιατί ο Νοµός Δράµας είναι από τις τε-
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λευταίες µαρµαροφόρες περιοχές στην Ελλάδα.
Καλό θα ήταν ο Υπουργός Παιδείας, πέρα από τις ανορθολογικές συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ που ετοιµάζεται να κάνει στην
περιοχή µας, να ρίξει λίγο το βάρος του στις ιδιαιτερότητες που
έχει κάθε τόπος, ώστε να καταφέρουµε επιτέλους να συνδέσουµε τη µάθηση µε τις πραγµατικές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Άρθρα 15 και 16: Τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων. Το άρθρο 17 το αποσύρατε.
Πάµε στις παρατάσεις που δίνει το άρθρο 18 για το Ελληνικό
Φεστιβάλ. Διαιωνίζετε µία κατάσταση συνεχών παρατάσεων µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Δεν ξέρω πόσο µπορεί να συνεχιστεί αυτή η υπώρεια οµηρία των εργαζοµένων, ενώ ταυτόχρονα
κλείνετε το µάτι σε όλους αυτούς που προσδοκούν µονιµοποίηση
ή και αυτούς που τους δηµιουργείτε την προσδοκία για µία µελλοντική προκήρυξη προσλήψεων, για την κάλυψη θέσεων. Το
Υπουργείο, όµως, οφείλει να προχωρήσει µε καθαρές λύσεις και
µε καθαρές προτάσεις στη διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού.
Δεν θα πω για την παράλληλη κουβέντα που γίνεται, µε όλα τα
τεράστια θέµατα ανοιχτά και τις εκκρεµότητες που υπάρχουν
στον Πολιτισµό. Μόνο θα πω ότι είναι κρίµα, γιατί αυτήν την αγωνία δεν την έχουµε δει σε κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Βλέπουµε µόνο έλλειµµα, γιατί δεν έρχεστε ποτέ να απαντήσετε
επίκαιρες ερωτήσεις και γιατί δεν απαντάτε ούτε καν στις γραπτές ερωτήσεις που κατατίθενται.
Θα σας έλεγα, όµως, το εξής: Αν ειλικρινά καίγεστε για τα φλέγοντα, µεγάλα και ηχηρά ζητήµατα του Υπουργείου, αν έχετε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο για το πώς η κληρονοµιά του Πολιτισµού
µπορεί να γίνει όχηµα για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου,
αν έχετε σκεφτεί πώς µπορείτε να αξιοποιήσετε τον ΤΑΠΑ, ώστε
να προβληθεί και να αξιοποιηθεί η ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά και αν είστε σίγουροι για τη δουλειά που έχει γίνει στο
Υπουργείο Πολιτισµού τα τέσσερα χρόνια, ας κάνουµε µία προ
ηµερησίας διατάξεως συζήτηση. Θα ήταν µία καλή ιδέα, να κλείσετε τη δική σας θητεία αφήνοντας µία καλή εντύπωση.
Εµείς επιµένουµε ότι πολλές από τις ρυθµίσεις που φέρνει το
Υπουργείο, διατηρούν και νοµιµοποιούν όσα το ίδιο καταγγέλλει.
Επιµένουµε ότι η «γκρίζα», θολή εικόνα για το Ταµείο Αλληλοβοήθειας των υπαλλήλων του Υπουργείου δεν ξεκαθάρισε, δεν
έγινε καµία νέα αρχή, δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο λειτουργίας.
Επιµένουµε να είµαστε θετικοί στις διατάξεις του νοµοσχεδίου
που αφορούν την αξιοπρέπεια και την ασφαλή συνέχιση της εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου, αν και ανεπαρκείς, αν
και καθυστερηµένες, αν και εντελώς ελλιπείς.
Τέλος, επιµένουµε ότι δεν µας πείσατε. Κάποια ζητήµατα κουτσοβολεύονται, κάποια µπαλώνονται πρόχειρα, κάποια ψιλοτακτοποιούνται. Τα βασικά, όµως, παραµένουν «κάτω από το χαλί».
Και επειδή δεν βλέπουµε να υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για τον
Πολιτισµό, που να δίνει τη δυνατότητα να µας πείτε πώς το σκέφτεστε, πώς πρέπει να αναπτυχθεί και πώς να εξελιχθεί στο σύνολο των νοµοσχεδίων που είδαµε µέχρι τώρα, παραµένουµε
επιφυλακτικοί και ψηφίζουµε «παρών» επί της αρχής για το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ ευχαριστώ.
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, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Πετρούπολης.
Ακόµη, τη συνεδρίασή µας παρακολουθεί από τα άνω δυτικά
θεωρεία το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής κ.
Γρέγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο φαίνεται σαν κάτι απλό. Όµως ασχολείται µε τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος.
Το παρόν σχέδιο νόµου, λοιπόν, του Υπουργείου Πολιτισµού
έρχεται σε µία περίοδο που λόγω όλων όσων έχουν γίνει σε
εθνικό επίπεδο, δύσκολα θα µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε κάποια θετικά στοιχεία. Και δεν είναι µόνο τα αρχαία που εκχωρήθηκαν στο υπερταµείο λόγω διαφόρων λαθών και λανθασµένων
αποφάσεων. Από τη διαβούλευση, ακόµα, είχε γίνει µία στραβή
αρχή, αφού δεν µπορούσε να κάνει κάποιος σχόλια στο νοµοσχέδιο. Το έχουµε κατακρίνει πάρα πολλές φορές αυτό το σύστηµα που εφαρµόζει η Κυβέρνηση. Είµαστε συνηθισµένοι και
σε αυτές τις δηµοκρατικές διαδικασίες! Η υποτιθέµενη διαβούλευση διήρκησε περίπου δεκαεπτά ηµέρες και επετράπη µόνο
ένα σχόλιο, όπως είπα. Πολύ δηµοκρατική διαδικασία πραγµατικά!
Στο κεφάλαιο Α’ µιλάτε για τη συγκρότηση τµήµατος παιδικού
σταθµού για τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των
υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και των φορέων του. Δεν
αναφέρεται, όµως, πουθενά το πώς θα λειτουργεί ή µε ποια κριτήρια θα επιλέγονται τα παιδιά. Δεν µπορούµε να µην αµφιβάλλουµε ότι θα εξυπηρετηθούν περισσότερο κάποιοι εργατοπατέρες ή συνδικαλιστές και έτσι θα µείνουν εκτός της δοµής τα παιδιά κάποιων άλλων υπαλλήλων.
Αυτό, όµως, γίνεται και στην κοινωνία, εκτός του Υπουργείου.
Δεκάδες χιλιάδες παιδιά Ελλήνων µένουν εκτός των δοµών των
δηµόσιων παιδικών σταθµών και των νηπιαγωγείων. Και αυτή η
κατάσταση είναι περισσότερο δυσάρεστη και άβολη, αν θέλετε,
από ό,τι των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού. Δεν έχουµε
κάτι, φυσικά, εναντίων των εργαζοµένων. Όµως, θα πρέπει να
υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια για το σύνολο της κοινωνίας και όχι
µόνο για µία µερίδα ατόµων. Θα πρέπει να δίδεται η ίδια ευκαιρία
να ενταχθούν τα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς σε όλους
τους εργαζόµενους γονείς.
Δεν θα πρέπει να βλέπουµε το συγκεκριµένο ζήτηµα αποσπασµατικά, καθώς έτσι, µε αυτή την πολιτική σας επιλογή, εντείνεται ο διχασµός και η ένταση µεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών
υπηρεσιών και περιοχών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεστε στο περιβόητο Ταµείο Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού.
Αµαρτωλή ιστορία αυτή του εν λόγω ταµείου, αφού ουδέποτε
εξυπηρέτησε τους σκοπούς του, αλλά απεναντίας αποτέλεσε
µέσω διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος. Τον έλεγχο τον ασκούσαν οι συνδικαλιστές και στη διοίκησή του βολεύονταν οι «ηµέτεροι» του εκάστοτε Υπουργού Πολιτισµού.
Κυβερνητικά στελέχη µάλιστα προ διετίας τον είχαν χαρακτηρίσει ως αµαρτωλό και το 2017 η πολιτική ηγεσία είχε αναγγείλει
την αποκοπή του από το ελληνικό δηµόσιο. Τελικά, η προτεινόµενη εξυγίανση δεν προνοεί για κάτι τέτοιο.
Το ταµείο επανιδρύθηκε το 2002 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ από
τον τότε Υπουργό Πολιτισµού Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος, αν
και συνταγµατολόγος, στην απόφασή του ανέγραφε πως το ταµείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα,
µε τη χρηµατοδότησή του να προέρχεται από το ελληνικό δηµόσιο και κυρίως από τους αρχαιολογικούς πόρους, ενώ δεν αποκλειόταν η κρατική χρηµατοδότηση, άλλοτε η τακτική και άλλοτε
η έκτακτη, ανεξαρτήτως αν οι πάγιες ανάγκες του ήταν περιορισµένες ή λιγότερο περιορισµένες.
Μέσα σε δώδεκα χρόνια εµφανίζεται το ταµείο να έχει λάβει
κρατική χρηµατοδότηση ύψους 46 εκατοµµυρίων ευρώ. Αν θέλουµε να δούµε και ένα παράδειγµα αυτών των µεταβλητών όρων λειτουργίας του, το 2009 ο κ. Σαµαράς ως Υπουργός Πολιτισµού αύξησε το ποσοστό της τακτικής επιχορήγησης από το
1% στο 3,5% επί των εισπράξεων του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων, µε αποτέλεσµα µέσα σε µία µόνο χρονιά να λάβει το ταµείο χρηµατοδότηση ύψους 3,2 εκατοµµυρίων ευρώ.
Οι παχυλές κρατικές επιχορηγήσεις εξασφάλιζαν τόσο τη συνδικαλιστική αδράνεια όσο και την ησυχία του εκάστοτε Υπουργού
να επιτελέσει το έργο του. Βεβαίως, τέτοια ταµεία ως θεσµοί είθισται να υπάρχουν και σε άλλα υπουργεία και στον δηµόσιο
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τοµέα εν γένει. Το αλισβερίσι που γινόταν, όµως, στο συγκεκριµένο ταµείο µεταξύ της διοίκησής του και της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου ήταν πραγµατικά σκανδαλώδες.
Ο τίτλος του ταµείου είναι ψευδής, καθώς ουδέποτε αποτέλεσε ταµείο αλληλοβοήθειας. Χρηµατοδοτείτο εξ ολοκλήρου
από το Υπουργείο Πολιτισµού, οι υπουργοί διόριζαν τις διοικήσεις, το ποσοστό των εσόδων που αποδίδονταν ως πόροι άλλαζε
µε υπουργικές αποφάσεις και ένα ποσοστό αυτού του ποσοστού
χρησιµοποιείτο για τη χρηµατοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Εις ό,τι αφορά το θέµα των υπουργικών αποφάσεων, είναι ολοφάνερο γιατί διαφωνούµε συνολικά µε κάθε τέτοια διάταξη στο
νοµοσχέδιο που φέρνετε και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε,
γιατί εν τέλει αποδεικνύεται ότι πίσω από κάθε υπουργική απόφαση υποκρύπτονται συµφέροντα, που είναι όµως ενάντια στα
συµφέροντα του ελληνικού λαού και διαφθείρουν την ελληνική
κοινωνία.
Μερικές, όµως, διοικήσεις παρέµειναν αλώβητες για πολλά
χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουµε την περίοδο 2002 έως 2017. Επί
θητείας αυτών δόθηκαν και «µαϊµού» δάνεια σε υπαλλήλους του
Υπουργείου, οι οποίοι είτε δεν τα είχαν αιτηθεί ποτέ είτε τους χορηγήθηκαν ως οικονοµικά βοηθήµατα, για λόγους κοινωνικής αντίληψης και διαγράφονταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι για την
περίοδο 2005 έως 2015 υπήρχαν σε αρχικό κατάλογο εκατόν
ογδόντα οκτώ περιπτώσεις δανείων και µόλις δεκαέξι υπάλληλοι
εµφανίζονται να υπόκειται η µισθοδοσία τους σε κρατήσεις για
την απόσβεση του σχετικού δανείου.
Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το πόρισµα των ελεγκτών που
διενέργησαν διαχειριστικό έλεγχο στο ταµείο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για την περίοδο 2005 έως 2016. Πρόκειται
για την πρώτη σε βάθος έρευνα που διενεργήθηκε για την οικονοµική λειτουργία του ταµείου και η οποία όχι µόνο αποκάλυψε
σοβαρή κακοδιαχείριση και σκανδαλώδεις σπατάλες δηµοσίου
χρήµατος, αλλά και στοιχεία που δείχνουν ότι το συγκεκριµένο
ταµείο αξιοποιήθηκε επί προηγούµενων κυβερνήσεων ως ένας
κόµβος αµοιβαίων υποχωρήσεων και διεργασιών, πίσω βέβαια
από την πλάτη των εργαζοµένων, στο όνοµα των οποίων συστάθηκε το ταµείο αλληλοβοήθειας.
Να σηµειωθεί, επίσης, ότι τα πάρε δώσε του ταµείου µε τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών δεν ήταν µόνο σε επίπεδο χρηµατοδοτήσεων, αλλά και διαχείρισης προσωπικού. Δηλαδή, την
ώρα που Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ έδιωχναν προσωπικό, εξαιτίας των υποδείξεων των δανειστών, είχαν προσλάβει εκτός ελέγχου ΑΣΕΠ εργαζόµενους, οι οποίοι είχαν διατεθεί είτε στα πολιτικά γραφεία των Υπουργών είτε στο Υπουργείο είτε σε άλλους
φορείς.
Η διαφαινόµενη εξυγίανση που προωθείτε είναι προφανώς στο
πνεύµα της στροφής σε µία καθαρή κεντροαριστερά απαλλαγµένη δήθεν από σκάνδαλα, µε την επιθυµία να πατάξει τη διαφθορά. Βέβαια και η δική σας Κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενη, είναι κυβερνήσεις που είναι βουτηγµένες στη διαφθορά
και τη διαπλοκή.
Διατηρείτε, όµως, έναν οργανισµό σε ισχύ, γιατί δεν τον καταργείτε εντελώς. Και τακτοποιώντας σε υπαλλήλους σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου, δεν µας προϊδεάζει αυτή τακτική σας για τη µη νοµιµοποίηση των παρανόµως προσληφθέντων. Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά προβληµατική και οι ενέργειές σας θα πρέπει να είναι στο ίδιο µήκος κύµατος µε τις
ενέργειες της δικαιοσύνης, προκειµένου να βοηθήσετε στο έργο
της.
Επειδή, όµως, έχουµε δει και τον δικό σας τρόπο δράσης, όπως είπα παραπάνω, και καθότι έχετε βρει κι εσείς τον ίδιο τρόπο
να καλύπτετε τα δικά σας θέµατα, είναι βέβαιο ότι µετά το τέλος
της δικής σας διακυβέρνησης, θα βγει στο φως πληθώρα σκανδάλων, κουκουλωµάτων και βολεµάτων «ηµετέρων» που δεν τους
κρύβετε κιόλας. Έχουµε, λοιπόν, κάθε λόγο να είµαστε επικριτικοί απέναντι σας και να αντιµετωπίζουµε µε δισταγµό κάθε σας
ενέργεια.
Για την κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και την απορρόφησή του από το Μουσείο
Ακρόπολης είναι το άρθρο 8. Ο οργανισµός είχε συσταθεί το
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1994, αλλά σκοπός της σύστασης του έχει εκλείψει από το 2009.
Μεταξύ άλλων, ορίζεται η διαδικασία της κατάργησης και της µετάβασης στο νέο λειτουργικό καθεστώς, ενώ αναφορικά µε το
προσωπικό του οργανισµού, το οποίο, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, ανέρχεται σε περίπου εκατόν τριάντα υπαλλήλους,
ορίζεται πως µεταφέρεται στο Νέο Μουσείο σε προσωποπαγείς
θέσεις εργασίας, οι οποίες συστήνονται αντιστοίχως.
Με αυτή τη διάταξη, ναι µεν είναι προφανές πως πρέπει να
λήξει το παράδοξο της συνέχισης ύπαρξης ενός οργανισµού, το
έργο του οποίου έχει ήδη από καιρό υλοποιηθεί, η επιλογή όµως
του χρόνου της ενέργειας από τους κυβερνώντες, σε συνδυασµό
µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων του εν λόγω οργανισµού, µέσω της µεταφοράς τους στο
υπουργείο, κρίνεται ως εξόχως προεκλογική και µικροπολιτικού
χαρακτήρα. Συνεπώς, και αυτή είναι απορριπτέα και καταδικαστέα. Στον ιδιωτικό τοµέα απεναντίας, το κλείσιµο µιας επιχείρησης ή µιας εταιρείας συνεπάγεται και την απόλυση των εργαζοµένων.
Αναφορικά µε τα υπόλοιπα άρθρα, τα επιδόµατα, τα εκτός
έδρας και λοιπές ενισχύσεις, έχουν ξεκάθαρα ψηφοθηρικό χαρακτήρα. Αν θέλετε να δίνετε επιδόµατα ή να τα αυξάνετε, να το
κάνετε και για άλλες περιοχές, να δώσετε και σε άλλους εργαζόµενους κίνητρα εργασίας, να λάβετε µέτρα για να ενισχύσετε
όλους τους τοµείς. Είναι, όµως, προκλητικό να δίνετε αύξηση
200% ή να δίνετε αµοιβή στους διευθυντές των κρατικών ορχηστρών ύψους 3.000 ευρώ.
Ας δούµε τώρα και το άρθρο 17 που αφορά το «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.». Πρόκειται για ένα ακόµα νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, το οποίο έχει απασχολήσει τόσο την
κοινή γνώµη όσο και τις ελεγκτικές αρχές: Οικονοµικό σκάνδαλο
σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου ύψους περίπου 3 εκατοµµυρίων ευρώ από διπλές χρεώσεις και πληρωµές τιµολογίων το
2013 και το 2014, παραιτήσεις διευθυντών και εσωτερικές διαµάχες στο προσωπικό, καταγγελίες για υπέρογκα ενοίκια και λογαριασµούς κινητών τηλεφώνων. Και το «κερασάκι στην τούρτα»:
οι υπόγειες σχέσεις µεταξύ της άσκησης εξουσίας και προσωπικού πλουτισµού όλων αυτών των «µαυρογιαλούρων», οι οποίοι
κυβερνούν την Ελλάδα, ιδίως από τη µεταπολίτευση και πέρα.
Αναφορικά δε µε την παράταση των συµβάσεων εργασίας του
«Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε.», η ίδια διάταξη είχε περάσει το 2017
ως τροπολογία, µε την οποία δινόταν η δυνατότητα στο ΔΣ της
«Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», έως ότου ολοκληρωθεί ο εσωτερικός
κανονισµός του Φεστιβάλ, διαδικασία που έχει δροµολογηθεί, να
ανανεώσει τις υφιστάµενες συµβάσεις ορισµένου χρόνου, καθώς
επίσης και συµβάσεις έργου, µε στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας και πάντως όχι πέραν τις 31ης Δεκεµβρίου 2018. Τώρα
παρατείνετε για ακόµη έναν χρόνο αυτές οι συµβάσεις που κοστίζουν, εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, σχεδόν 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε ότι τα νοµοσχέδια σας είναι ρουσφετολογικά και προσπαθείτε, ακόµα και την ύστατη στιγµή, να βολέψετε «ηµετέρους». Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται από την επιλογή του ΔΣ του φορέα. Ο µέχρι πρότινος πρόεδρος που παραιτήθηκε επισήµως στις 31-1-2019 ήταν στενός συνεργάτης του
ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος του οικονοµικού τοµέα έως το 2015. Ο
νέος πρόεδρος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Φεστιβάλ και
νοµικός σύµβουλος στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
Η νυν αντιπρόεδρος είναι σύζυγος Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που
µέχρι πρότινος ήταν στο πολιτικό γραφείο της νυν Υπουργού Πολιτισµού. Την ίδια στιγµή ξεχνάτε την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει, εξαιτίας και των δικών σας πολιτικών, το σύνολο της
κοινωνίας και πόσο δύσκολα η ελληνική κοινωνία τα βγάζει πέρα.
Την ίδια ώρα που συζητούµε αυτό το νοµοσχέδιο, η ανθελληνική Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζεται να εγκαινιάσει µε µεγαλοπρέπεια το ισλαµικό τέµενος στο Βοτανικό, προκειµένου να
ικανοποιήσει τους φίλους της και να προσελκύσει και χιλιάδες
ακόµα λαθροµετανάστες στην πατρίδα µας.
Θα καταψηφίσουµε και αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί δεν µπορούµε να νοµιµοποιήσουµε µία Κυβέρνηση η οποία πρόδωσε τη
Μακεδονία µας.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και εγώ.
Προχωρούµε µε τον επόµενο εισηγητή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θέλετε τώρα; Βιάζεστε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Μετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει. Θα σας
δώσω τον λόγο µετά τον εισηγητή, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Πρόκειται για νοµοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να αντιµετωπίσει µια σειρά από εκκρεµότητες του Υπουργείου Πολιτισµού, τις οποίες βεβαίως εµείς και δεν υποτιµούµε
καθόλου.
Αρχικά, ωστόσο, θέλουµε να σηµειώσουµε ότι, παρά τις όποιες
επιµέρους ρυθµίσεις που έχει αυτό σε θετική κατεύθυνση, αντικειµενικά και εντάσσεται και λειτουργεί µε βάση τη γενικότερη
πολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης, η οποία, όπως και στους
υπόλοιπους κοινωνικούς τοµείς, όπως για παράδειγµα στην
υγεία, την παιδεία, έτσι και στον χώρο του πολιτισµού επιδιώκει
την επέκταση και την εµβάθυνση της επιχειρηµατικότητας, µε
στόχο βεβαίως την επιδιωκόµενη καπιταλιστική ανάπτυξη, την
ανάπτυξη δηλαδή των καπιταλιστικών κερδών.
Είναι γνωστό, άλλωστε, το ενδιαφέρον των επιχειρηµατικών
οµίλων για µπίζνες στον πολιτισµό, ο οποίος αποτελεί ασφαλώς
και εργαλείο ιδεολογικής χειραγώγησης εκτός των άλλων, εξ ου
και η µεγάλη σηµασία που δίνει σε αυτόν τον τοµέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όµως, σηµαίνει ότι ο πολιτισµός, τα πολιτιστικά αγαθά εν γένει µετατρέπονται σε απλά εµπορεύµατα, τα
οποία είναι, κατ’ αρχάς, πολύ ακριβά τις περισσότερες φορές
για τα ισχνά λαϊκά πορτοφόλια και άρα η µεγάλη µάζα της λαϊκής
πλειοψηφίας µένει πρακτικά αποκλεισµένη από αυτά τα τόσο σηµαντικά αγαθά του πολιτισµού και βεβαίως εντελώς εκτεθειµένη
και αβοήθητη στη χαβούζα της καπιταλιστικής µαζικής υποκουλτούρας.
Το όχηµα µε το οποίο η πολιτιστική κληρονοµιά, η βάση δηλαδή του πολιτισµού, µετατρέπεται σε απόλυτο αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης δεν είναι άλλο από τον ευρωενωσιακής
κοπής στρατηγικό σχεδιασµό των ΕΣΠΑ και των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Το παράδειγµα των αρχαιολογικών χώρων εδώ είναι αρκετό. Η ένταξή τους όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε ένα κριτήριο γινόταν
και γίνεται και αυτό δεν ήταν βέβαια οι αρχαιολογικοί χώροι και
τα µνηµεία να γίνουν προσιτά και προσβάσιµα στις λαϊκές οικογένειες. Το αντίθετο συνέβη και όλοι γνωρίζουν ότι, παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων, αυτή οι µνηµειακοί
χώροι τελικά έγιναν πιο ακριβοί για τον λαό, γιατί το µόνο κριτήριο ήταν η εµπορική εκµετάλλευσή τους και η όσο γίνεται µεγαλύτερη αύξηση των εσόδων από την επισκεψιµότητά τους, µπας
και γυαλίσουν στο µάτι κανενός επιχειρηµατικού οµίλου και θελήσει να επενδύσει εκεί, µε το αζηµίωτο βέβαια.
Αυτή η προοπτική και αυτός ο στόχος της επιχειρηµατικότητας
και της εµπορευµατοποίησης του πολιτισµού είναι που οδήγησε
την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συµφωνήσουν και στην κατάπτυστη µεταβίβαση στο λεγόµενο υπερταµείο για ενενήντα εννέα χρόνια των αρχαιολογικών χώρων και
των πολιτιστικών µνηµείων της πατρίδας µας προς εµπορική
αξιοποίηση και αυτό δεν ξεπλένεται µε καµµιά τροπολογία.
Αυτή, όµως, η διαχρονική κυβερνητική πολιτική πάνω στις
ράγες των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αρνητικότατες συνέπειες και για τους εργαζόµενους στον τοµέα του
πολιτισµού, είτε εργάζονται σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα των
περιφερειών, είτε άλλων φορέων του δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε ακόµα-ακόµα και στα έργα εκείνα στα οποία το ίδιο
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το Υπουργείο Πολιτισµού έχει την αυτεπιστασία.
Κατ’ αρχάς, µιλώντας για αυτές τις συνέπειες, έχουµε τη δηµιουργία µιας στρατιάς εργασιακών οµήρων -«συµβασιούχους»
τους αποκαλούν- στρατιά που ολοένα διευρύνεται, ενώ την ίδια
στιγµή η µόνιµη εργασία γίνεται όλο και πιο δυσεύρετη. Αυτή η
στρατιά των συµβασιούχων γίνεται ακόµα µεγαλύτερη στην περίοδο της τουριστικής αιχµής, όπου και η δουλειά τους εντατικοποιείται, για να πεταχτούν µετά στα αζήτητα της ανεργίας και
της φτώχειας.
Έπειτα, µία άλλη συνέπεια είναι η απληρωσιά των εργαζοµένων, µε µεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωµή και συνήθως µε
έναντι, µε τη µη αναγνώριση της προϋπηρεσίας, µε δουλειές
χωρίς ίχνος µέτρων ασφαλείας, µε ελλείψεις υλικοτεχνικών
µέσων, αλλά και µε απολύσεις και άγρια τροµοκρατία των εργαζοµένων, µε ό,τι δηλαδή συνιστά την πραγµατικότητα της καπιταλιστικής ζούγκλας, που ολοένα και εξαπλώνεται στη χώρα µας,
µε τις φροντίδες τώρα βεβαίως και της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια στιγµή η κρατική χρηµατοδότηση δεν είναι ούτε καν
κάποια δέκατα της µονάδας, αλλά λίγα εκατοστά της στο σύνολο
του προϋπολογισµού. Ήταν 0,04% το 2018 και αυτό για παράδειγµα οδηγεί πολλά µουσεία να µη µπορούν να λειτουργήσουν
κανονικά ή και να κλείνουν λόγω της έλλειψης προσωπικού. Το
πιο κοντινό παράδειγµα είναι εδώ δίπλα, το Βυζαντινό Μουσείο,
και ένα µακρινό είναι το Μουσείο Διδυµοτείχου. Συνολικά, οι ελλείψεις σε προσωπικό στο Υπουργείο Πολιτισµού φτάνουν ή και
ξεπερνούν τις δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους.
Σχετικά µε το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το ΤΑΠΑ, αυτόν τον κρίσιµο κρίκο στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς -Ταµείο βεβαίως το οποίο είναι και παρόν
στα άρθρα του πρώτου και πιο βασικού µέρους του νοµοσχεδίου- το µεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβληµα αυτού του ταµείου είναι για εµάς η φυσιογνωµία του και ο προσανατολισµός
του ρόλου του, που καθορίζονται βεβαίως από το πλαίσιο και
τους όρους που θέτουν τα ΕΣΠΑ. Τι περιέχει αυτός ο ρόλος του;
Εξωστρέφεια, προσέλκυση ιδιωτών, επιχειρηµατικότητα, ιδιωτικοποίηση λειτουργιών, ανταποδοτικότητα, αύξηση φυσικά της
τιµής των εισιτηρίων και άλλα τέτοια καλούδια της λεγόµενης καπιταλιστικής αξιοποίησης.
Και ενώ αυτό το ταµείο θα µπορούσε να διαµορφώνει προγράµµατα και δραστηριότητες που να φέρνουν τον λαό σε επαφή ολοένα και πιο στενή, ολοένα και πιο δηµιουργική µε την πολιτιστική του κληρονοµιά, τι κάνει τελικά; Καταντά να παίζει τον
ρόλο ενός απλού εισπρακτικού µηχανισµού µέσω των εισιτηρίων
που διαρκώς ακριβαίνουν είτε και µέσω των πωλητηρίων αναµνηστικών και αντιγράφων.
Μάλιστα, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ καµαρώνει κιόλας,
γιατί µέσω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου εκτόξευσε τις εισπράξεις
του ταµείου στο διπλάσιο και τριπλάσιο σε σχέση µε πριν το
2015, στοχεύοντας να πάει αυτά τα έσοδα από τα 105 εκατοµµύρια που ήταν πέρυσι, στα 400 εκατοµµύρια ή και να τα ξεπεράσει, σύµφωνα µε τη στοχοθεσία της µελέτης της McKenzie.
Κατά τα άλλα, η Κυβέρνηση διαλαλεί συνεχώς πως εγγυάται
τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα του ΤΑΠΑ, λες και αυτό
το εµποδίζει να λειτουργεί -ίσα-ίσα, λέµε εµείς- υπέρ των επιχειρηµατικών επενδύσεων και της κερδοφορίας στον πολιτισµό και
να αντιστρατεύεται τελικά τις λαϊκές πολιτιστικές ανάγκες.
Σας ρωτήσαµε, κύριε Υπουργέ, και χθες και απάντηση δεν πήραµε -ελπίζουµε σήµερα να πείτε κάτι γι’ αυτό- για εκείνη τη συµφωνία συνεργασίας του Εικαστικού Επιµελητηρίου µε το ΤΑΠΑ,
που νοµίζουµε ότι θα βοηθήσει το καλλιτεχνικό έργο των Ελλήνων δηµιουργών. Η συµφωνία αυτή δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι
τώρα και αυτό αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ευθύνη έχει, επίσης, το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως και η
εποπτευόµενη από αυτό διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας για την άρνησή τους να υπογράψουν συλλογική
σύµβαση εργασίας µε τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου
στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι και αγωνίζονται µήνες για αυτό.
Κατά τα άλλα, η Κυβέρνηση και εδώ διαφηµίζει την επαναφορά
των συλλογικών συµβάσεων.
Όπως είπαµε και αρχικά, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που
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αντιµετωπίζει διάφορες εκκρεµότητες και κύρια το πρόβληµα
της κακοδιαχείρισης -είναι, βεβαίως, ένα επιεικής, επιεικέστατος
χαρακτηρισµός- και ενός πλήθους ατασθαλιών που αποκαλύφθηκαν στην οικονοµική λειτουργία του Ταµείου Αλληλοβοήθειας. Αυτός είναι, βεβαίως, ένας όρος κατ’ ευφηµισµόν. Ταµείο
Βοήθειας, επικουρικό ίσως, αλλά Αλληλοβοήθειας σε καµµιά περίπτωση των εργαζοµένων του Υπουργείου Πολιτισµού.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα που βλέπουµε, αλλά και από την
ανάγνωση που προλάβαµε να κάνουµε των πορισµάτων του
ελέγχου –γιατί αντίγραφα τελικά δεν µας δόθηκαν µε την αιτιολογία του εµπιστευτικού, τόσο εµπιστευτικού που µπορούν να
κυκλοφορούν αυτοί οι έλεγχοι στα δηµοσιογραφικά γραφεία και
να δηµοσιεύονται παντού- σύµφωνα, λοιπόν, µ’ αυτόν τον έλεγχο
το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του Ταµείου Αλληλοβοηθείας, πάνω από 45 εκατοµµύρια ευρώ, κατά τη δωδεκαετία από
το 2005 µέχρι το 2016, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε βεβαίως αποκλειστικά απ’ αυτό το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, διοχετεύθηκε σε δράσεις εκτός των σκοπών του Ταµείου Αλληλοβοήθειας. Πρόκειται κατά τη γνώµη µας για ένα ακόµα «καραµπινάτο» κρούσµα τού σε ποια ακόµα στάδια σήψης µπορεί να οδηγηθεί ο κυβερνητικός συνδικαλισµός στην προσπάθειά του να
ισχυροποιηθεί και να παίξει τον εργοδοτικό του ρόλο.
Θα µου πείτε τώρα εδώ ότι ο εργοδοτικός συνδικαλισµός,
όπως έδειξε και το προχθεσινό συνέδριο της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ήδη αυτά τα έχει ξεπεράσει και χρησιµοποιεί
ανοικτά πια όχι µόνο τη νοθεία, αλλά και τους µπράβους της εργοδοσίας οπλισµένους, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ θέλουν την
απόλυτη υποταγή των εργαζοµένων στα «θέλω» των αφεντικών
τους.
Αξίζει εδώ να ειπωθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων
στο Υπουργείο Πολιτισµού –είναι γύρω στους διακόσιους ή λίγο
παρακάτω- καταγγέλλει ότι στα βιβλία του ταµείου εµφανίζεται
ως δανειολήπτης από το ταµείο, χωρίς όµως ποτέ να έχει αιτηθεί
ή να έχει λάβει δάνειο απ’ αυτό το ταµείο.
Σχετικά µε το πρώτο τµήµα του νοµοσχεδίου, τα επτά πρώτα
του άρθρα αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία του παιδικού
σταθµού του Υπουργείου Πολιτισµού, καθώς και στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας των εργαζοµένων.
Έχουµε τις εξής παρατηρήσεις και τα εξής ερωτήµατα: Γιατί
αυτός ο παιδικός σταθµός να καλύπτει µόνο τους µόνιµους και
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού στην
Αθήνα και µάλιστα όχι και όλους, καθώς δέχεται µόνο 66 παιδιά;
Γιατί να µην προβλέπεται να αποκτήσει εκείνες τις επιπλέον υποδοµές που απαιτούνται και βέβαια να αυξήσει αντίστοιχα και το
προσωπικό του, προκειµένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων
των εργαζοµένων και των µονίµων και των εργαζοµένων αορίστου χρόνου, αλλά και των συµβασιούχων, όπως λέµε εµείς;
Παραπέρα, γιατί αυτή η ανάγκη των παιδικών σταθµών να µην
ικανοποιείται και για τους εργαζόµενους του Υπουργείου Πολιτισµού που βρίσκονται εκτός Αθήνας, όπως άλλωστε και για το
σύνολο του λαού µας; Μάλιστα, λέµε ότι στην περίπτωση που ο
αριθµός των παιδιών βρεφονηπιακής ηλικίας δεν είναι επαρκής
για να ιδρυθεί κάποιος παιδικός σταθµός στην περιφέρεια, τότε
οφείλει η Κυβέρνηση να χορηγεί σχετικό επίδοµα στις οικογένειες αυτές.
Σχετικά µε το άρθρο 2, το οποίο βεβαίως θα υπερψηφίσουµε,
ανησυχούµε για το αν θα ληφθεί µέριµνα για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του παιδικού σταθµού και πώς θα εξασφαλιστεί αυτή η λειτουργία στο κρίσιµο εκείνο στάδιο της µεταβατικής περιόδου, γιατί όλοι γνωρίζουµε τις κωλυσιεργίες και τις
καθυστερήσεις που υπάρχουν εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών από τον νόµο περί προµηθειών. Πώς σκέφτεστε όλα αυτά
να τα αντιµετωπίσετε;
Για τις παιδικές κατασκηνώσεις βεβαίως λέµε ό,τι λέµε και για
τους παιδικούς σταθµούς, δηλαδή ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν
τις ανάγκες του συνόλου των εργαζοµένων, µονίµων, αορίστου
χρόνου και συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού και βεβαίως στους εποπτευόµενους απ’ αυτό φορείς.
Το έβδοµο άρθρο αυτής της ενότητας το ψηφίζουµε φυσικά,
αφού επιλύει ένα εργασιακό πρόβληµα των εργαζοµένων στον
παιδικό σταθµό. Έχουµε, όµως, µια παρατήρηση που τη θεω-
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ρούµε σηµαντική και θέλουµε να καταθέσουµε εδώ τη διαφωνία
µας µε την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου, που στην ουσία
αποτελεί έναν εκβιασµό προς τους εργαζόµενους ότι µε την αποδοχή της θέσης που θα έχουν στον νέο οργανισµό παύει –λέειοποιαδήποτε ενδεχόµενη οικονοµική ή άλλη απαίτηση των εντασσόµενων υπαλλήλων κατά του ταµείου.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, να παύει; Δεν έχουν δικαίωµα να τα διεκδικήσουν; Γιατί πρέπει να δεχτούν δηλαδή ότι αυτά θα πρέπει να
τα χάσουν;
Επίσης, θα στηρίξουµε τη διάταξη του άρθρου 8, αφού ικανοποιεί ένα πάγιο αίτηµα των εργαζοµένων στον Οργανισµό Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, οι οποίοι βεβαίως εργάζονται αδιάλειπτα σε αυτό το µουσείο και εντάσσονται στο δηµόσιο τώρα µέσω προσωποπαγών θέσεων και οι οποίοι µέχρι σήµερα –να το πούµε κι αυτό- παρ’ ότι ενταγµένοι στις αρνητικές
ρυθµίσεις του ενιαίου µισθολογίου του δηµοσίου, δεν είχαν κανένα από τα δικαιώµατα των µόνιµων υπαλλήλων, δηλαδή εδώ
και χρόνια είχαν τα αρνητικά και του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα.
Ας σταθούµε λιγάκι στους κανονισµούς λειτουργίας, στους
οποίους στοχεύει το άρθρο 11 -το οποίο και καταψηφίζουµε φυσικά- για το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής. Είµαστε κάθετα αντίθετοι
στο άρθρο αυτό, γιατί αυτοί οι κανονισµοί αποτελούν το βασικό
εργαλείο για να περνάνε όλες οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις
των τελευταίων χρόνων στους κρατικούς πολιτιστικούς φορείς
µε µειώσεις προϋπολογισµών, µε εξώθηση στην αναζήτηση χορηγιών, µε τον «µπαµπούλα» της αξιολόγησης και µε την ιδιωτικοοικονοµική τους λειτουργία να φέρνει βεβαίως και την αύξηση
στα εισιτήριά τους, δηλαδή αναδιαρθρώσεις που τελικά αντιµάχονται τις κοινωνικές πολιτιστικές ανάγκες όσο και τις ανάγκες
των ίδιων των δηµιουργών και των εργαζόµενων σε αυτούς τους
τοµείς.
Θα πω δυο λόγια και για τη διάταξη που αφορά τους εργαζόµενους στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.». Ψηφίζουµε τη διάταξη
µε την οποία ανανεώνονται οι συµβάσεις για µια ακόµα φορά,
µόνο και µόνο γιατί αυτή τη στιγµή οι εργαζόµενοι στην εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» παραµένουν ξεκρέµαστοι. Ωστόσο
θεωρούµε –και το ξαναλέµε- απαράδεκτη τη µη µονιµοποίησή
τους και πολύ φτηνή τη δικαιολογία της Κυβέρνησης ότι απαιτείται –λέει- ένας ολόκληρος χρόνος για να θεσπιστεί ο απαραίτητος γι’ αυτό εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας.
Για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία και
συνολικά τοποθετούµαστε µε «παρών» επί της αρχής για το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης έχει τον
λόγο για να υποστηρίξει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1994
και ειδικό 43 µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η τροπολογία θα µπορούσε να περάσει και χωρίς συζήτηση,
αλλά από παρανόηση –υποθέτω- διατυπώθηκαν κάποια σχόλια
χθες –τα είδα και στον Τύπο- τα οποία δεν είναι ακριβή.
Περί τίνος πρόκειται; Στους διεθνείς οργανισµούς όπως ο
ΟΟΣΑ έχουµε µόνιµη αντιπροσωπεία. Στο παρελθόν αυτές οι αντιπροσωπείες δυστυχώς ορίζονταν µε τρόπο αυθαίρετο. Αυτό,
δηλαδή, που παραλάβαµε εµείς ήταν ένα σύστηµα χωρίς κανόνες και χωρίς διαφάνεια. Ο εκάστοτε Υπουργός στην πράξη
έκανε ό,τι ήθελε.
Με τον νόµο Σταθάκη µπήκαν κανόνες και ορίστηκε η διάρκεια,
δηλαδή το πόσο να µένουν οι υπάλληλοι εκεί. Βρήκαµε στην
αρχή κάποιους υπαλλήλους µε δέκα και δεκαπέντε χρόνια. Ορίστηκε ότι όλοι οι υπάλληλοι θα µένουν για τρία χρόνια µε δυνατότητα παράτασης άλλα δύο, ορίστηκε το πόσοι θα είναι οι
υπάλληλοι, αλλά και άλλα στοιχεία, τα οποία δηµιουργούν µια
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κανονικότητα, µια ισονοµία και µια διαφάνεια.
Αυτές οι αλλαγές που προβλέφθηκαν στον νόµο ενσωµατώθηκαν στον Οργανισµό του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και έχουν τη µορφή προεδρικού διατάγµατος, γι’ αυτό και οι αλλαγές που γίνονται, γίνονται πλέον στο προεδρικό διάταγµα.
Πώς εφαρµόσαµε αυτούς τους κανονισµούς; Στις όποιες αλλαγές χρειάστηκε να γίνουν, στις όποιες αποσπάσεις, έγινε διαγωνισµός-πρόσκληση ενδιαφέροντος. Σε µια τέτοια περίπτωση
που έπρεπε να πάνε τρεις υπάλληλοι, υπήρξαν ογδόντα αιτήσεις.
Ο διαγωνισµός γίνεται εντός του χώρου της δηµόσιας διοίκησης,
όχι µόνο του συγκεκριµένου Υπουργείου. Υπήρξαν ογδόντα αιτήσεις. Έγιναν συνεντεύξεις στους είκοσι τρεις τελικά. Επελέγησαν οµόφωνα έξι από την αρµόδια επιτροπή που ορίστηκε και ο
Υπουργός επέλεξε τους τρεις. Άρα δεν νοµοθετήσαµε απλώς κανόνες, αλλά τους εφαρµόσαµε και στην πράξη. Πρέπει να πω ότι
αυτά είχαν και θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία και στην απόδοσή του οργανισµού.
Τι κάνουµε τώρα; Ορισµένες επιµέρους αλλαγές που οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν διαπιστώσει από την πείρα τους
ότι χρειάζονταν.
Πρώτον, η γλώσσα εργασίας του ΟΟΣΑ είναι τα αγγλικά, άρα
διασφαλίζουµε ότι ο επικεφαλής θα ξέρει αγγλικά και από εκεί
και πέρα αν ξέρει γαλλικά, αυτό είναι πλεονέκτηµα.
Δεύτερον: Σε ό,τι αφορά τα πτυχία, το διδακτορικό είναι επιθυµητό, αλλά και αν κάποιος έχει έναν, δύο ή περισσότερους µεταπτυχιακούς τίτλους, κατ’ αρχάς γίνεται αποδεκτός. Εάν υπάρξει κάποιος µε υψηλότερα προσόντα, βεβαίως θα επιλεγεί. Διευρύνουµε, δηλαδή, τον χώρο των πιθανών υποψηφίων.
Η πιο σηµαντική -θα έλεγα- αλλαγή είναι η εξής: Μέχρι τώρα,
ο χρόνος λήξης της θητείας των υπαλλήλων µας ήταν άτακτος.
Θα µπορούσε, δηλαδή, να λήγει η θητεία κάποιου τον Μάρτιο,
τον Απρίλιο, τον Μάιο. Ο ΟΟΣΑ έχει µία νεκρή περίοδο από τις
15 Ιουλίου µέχρι το τέλος Αυγούστου. Φροντίζουµε, λοιπόν,
τώρα όλες οι αλλαγές να γίνονται εκείνον τον νεκρό χρόνο και
ακριβώς επειδή η θητεία δύο υπαλλήλων λήγει τον Μάρτη ή τον
Απρίλιο, παρατείνουµε τη θητεία τους µέχρι τον Ιούλιο, ούτως
ώστε να υπάρξει αυτή η οµογενοποίηση. Δεν υπάρχει, εποµένως,
ούτε θέµα φωτογραφικών διατάξεων ούτε καµµία άλλη σκοπιµότητα.
Τι σχεδιάζουµε στο µέλλον πέρα από αυτές τις αλλαγές; Το
πιο ουσιαστικό είναι να µπορέσουµε να κάνουµε ουσιαστική την
παρουσία της χώρας σε αυτούς τους οργανισµούς. Δυστυχώς
αυτό δεν είναι πάντα η πραγµατικότητα. Ουσιαστική παρουσία
σηµαίνει και να συµµετέχουµε ενεργά και να έχουµε ως χώρα
άποψη για τα θέµατα και τις πολιτικές που συζητούνται και διαµορφώνονται. Το δεύτερο, επίσης, σηµαντικό είναι να αντλούµε
γνώση, εµπειρίες και καλές πρακτικές από αυτή τη συµµετοχή
µας.
Χωρίς να ισχυριστώ ότι έχουµε εξαντλήσει τις δυνατότητες,
πάντως τουλάχιστον σε αυτόν τον οργανισµό, επειδή έχω και την
ευθύνη του συγκεκριµένου Υπουργείου, πρέπει να πω ότι έχουν
γίνει σηµαντικά βήµατα τους τελευταίους µήνες, τα οποία αρχίζουν και αποδίδουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίσουµε.
Εποµένως σας καλώ να κάνετε δεκτή την τροπολογία, διότι
όπως εξήγησα, λύνει κάποια προβλήµατα και είναι σε θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στρατής, για να υποστηρίξει την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1993 και ειδικό 42, µε θέµα τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ορίστε, κύριε Στρατή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπαµε και χθες στην επιτροπή, καταθέτουµε αυτές τις
τροπολογίες για να αντιµετωπίσουµε διάφορα επείγοντα θέµατα,
σχετικά µε τη λειτουργία του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων, την
επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και να καταστούν δυνατές
κάποιες πληρωµές σε υπαλλήλους του Υπουργείου, που για τε-
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χνικούς λόγους δεν µπορούν να προχωρήσουν αυτή τη στιγµή.
Η πρώτη τροπολογία αφορά θέµατα προσωπικού του Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων. Με την παράγραφο 1 δίνεται η δυνατότητα για νέες µεταβατικές συµβάσεις-γέφυρα σε έκτακτο προσωπικό που ήδη απασχολείται στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων
-ουσιαστικά είναι οι πωλητές στα πωλητήρια των αρχαιολογικών
χώρων και οι εκµαγείς στα εργαστήρια- µέχρι να ολοκληρωθούν
οι νέες διαδικασίες πρόσληψης του νέου έκτακτου προσωπικού
µέσω ΑΣΕΠ.
Με την επόµενη παράγραφο θεσπίζεται µία διαδικασία ad hoc
κινητικότητας για θέσεις ευθύνης. Ουσιαστικά, διευκρινίζεται ότι
η κινητικότητα που µπορεί να εφαρµοστεί στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, µπορεί να καλύψει και θέσεις ευθύνης. Με αυτόν
τον τρόπο, στοχεύουµε στην κάλυψη σηµαντικών κενών στη στελέχωση του οργανισµού, εν όψει βεβαίως του νέου οργανισµού
για τον οποίο θα µιλήσω αργότερα στην τοποθέτησή µου.
Η επόµενη παράγραφος έχει να κάνει µε φορολογικά ζητήµατα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων. Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων φορολογείται για µέρος των εσόδων του. Κυρίως,
φορολογείται για µισθώµατα και τόκους καταθέσεων. Στο παρελθόν, δεν είχαν πληρωθεί, δεν είχαν δηλωθεί αυτά τα εισοδήµατα
και έχει προκύψει κάποια υποχρέωση. Χρησιµοποιήθηκαν οι
ευεργετικές διατάξεις του νόµου για τη δήλωση αδήλωτων εισοδηµάτων. Επειδή υπήρξε µια καθυστέρηση στην πληρωµή, προκύπτει ένα τεχνικό πρόστιµο -να το πω έτσι- και ουσιαστικά
χάνεται µία ευεργετική διάταξη. Με την ρύθµιση που φέρνουµε
δεν χρειάζεται πλέον αυτό να πληρωθεί από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. Ουσιαστικά είναι δηµόσιο προς δηµόσιο. Αυτό έχει
συµφωνηθεί µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Εποµένως είναι πρόδηλο ότι πρέπει να προχωρήσουµε.
Η επόµενη διάταξη έχει να κάνει µε τη στρατηγική συνεργασία
του Υπουργείου Πολιτισµού µε το Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να επεκταθεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε αρχαιολογικούς
χώρους, µνηµεία και µουσεία ως συµπληρωµατικός τρόπος,
όπως έχουµε εξηγήσει στις επιτροπές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορέα εγνωσµένου κύρους, ο οποίος θα µας βοηθήσει ακριβώς σε αυτό το δύσκολο έργο.
Τέλος, όσον αφορά τα ζητήµατα πληρωµών, όπως εξηγήσαµε,
πρόκειται για πληρωµές που δεν έχουν γίνει, αλλά πρέπει να γίνουν, γιατί αφορούν σε πραγµατική παροχή υπηρεσίας από
υπαλλήλους του Υπουργείου. Η πρώτη περίπτωση είναι κάποια
εκτός έδρας µε ελάχιστο συνολικό κόστος 6.000 ευρώ, που
έχουν πραγµατοποιηθεί από υπαλλήλους. Είχαν υπάρξει αποφάσεις, αλλά για κάποιο λόγο δεν είχαν δηµοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αυτό δηµιουργεί µία τεχνική δυσκολία. Εποµένως χρειάζεται αυτή η ρύθµιση.
Η δεύτερη διάταξη έχει να κάνει µε πληρωµή ενός δεκαπενθηµέρου σε προσωπικό καθαριότητας, του οποίου είχαν παραταθεί οι συµβάσεις του στα τέλη του 2017. Εκεί, είχε υπάρξει
κάποιο τεχνικό κενό, το οποίο πρέπει να το καλύψουµε µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Η τρίτη παράγραφος αφορά τις περιπτώσεις των ένδικων
µέσων, δηλαδή τη µετατροπή συµβάσεων µέσω παραίτησης του
δηµοσίου. Οι δικαστικές αποφάσεις που είχαν οι εν λόγω υπάλληλοι, µετατράπηκαν σε τελεσίδικες. Υπάρχει ένα τεχνικό κενό
ανάµεσα στη µέρα παραίτησης του δηµοσίου και στην ηµέρα
που τελικά τοποθετούνται. Όσοι από αυτούς στο ενδιάµεσο διάστηµα εργάζονταν -και οι περισσότεροι από αυτούς εργάζοντανµε τη συγκεκριµένη ρύθµιση πλέον θα αµειφθούν για την εργασία που έχουν παράσχει.
Αυτά ως προς τις τροπολογίες.
Επίσης, έχω καταθέσει και θα ήθελα να αναγνώσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του σώµατος του νοµοσχεδίου που
έχουµε καταθέσει, εξηγώντας τες βεβαίως.
Η πρώτη είναι για το άρθρο 7 και αφορά το κοµµάτι του προσωπικού του ταµείου αλληλοβοηθείας. Ουσιαστικά διευκρινίζεται
ότι από τη στιγµή που ψηφίζεται ο νόµος και άρα ξεκινάει η διαδικασία µεταφοράς του προσωπικού αυτού στο Υπουργείο Πολιτισµού, µπορεί το προσωπικό αυτό να απασχοληθεί για την
κάλυψη αναγκών και Υπουργείου. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή,
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σε αυτό το µεταβατικό διάστηµα θα µπορέσουν να καλύψουν
ανάγκες του Υπουργείου.
Εποµένως, στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του ταµείου, το διοικητικό προσωπικό του Ταµείου Αλληλοβοήθειας δύναται να διατεθεί για την κάλυψη αναγκών των κεντρικών
και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού µετά από αίτηµα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Όσον αφορά την επόµενη νοµοτεχνική βελτίωση, στην πράξη
είναι η προσθήκη της ειδικότητας των δυτών που εκ παραδροµής
δεν είχε συµπεριληφθεί στην αρχική διάταξη, όπως την καταθέσαµε, σχετικά µε το επίδοµα µετακινήσεων εκτός έδρας. Είναι οι
δύτες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Εποµένως στο άρθρο
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9 οι λέξεις «των κλάδων αρχαιολόγων, µηχανικών, συντηρητών,
εργατοτεχνιτών και σχεδιαστών», αντικαθίστανται από τις λέξεις
«των κλάδων αρχαιολόγων, µηχανικών, συντηρητών, εργατοτεχνιτών, δυτών και σχεδιαστών».
Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: Έχει µοιραστεί
στους Βουλευτές µία βουλευτική τροπολογία προσθήκη, αναφορικά µε το Μουσείο Βρανά. Αποφασίσαµε να το αποσύρουµε από
το παρόν νοµοσχέδιο και να το καταθέσουµε στη διαδικασία των
επιτροπών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού που ξεκινάει σε λίγο στις επιτροπές.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Στρατής καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω
κάποιες διευκρινίσεις για την τροπολογία από τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις, κύριε Υπουργέ, για την τροπολογία.
Πρώτα από όλα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, κύριε Υφυπουργέ,
λειτουργεί σε όλους τους χώρους που εφαρµόζεται σε µία ενιαία
πλατφόρµα. Σήµερα, την πλατφόρµα την κατέχει το ΤΑΠΑ. Θα
συνεχίσουν και οι νέοι χώροι στην ίδια πλατφόρµα;
Μιλήσατε για τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πώς εξασφαλίζεται η οµοιογένεια που είναι απαραίτητη; Θέλουµε να µας διευκρινίσετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρµας και γιατί δεν
λειτουργεί παραγωγικά η έκδοση e-ticket για το Β2Β από την
πλατφόρµα.
Έχουµε δει ότι για την έκδοση των οµαδικών εισιτηρίων -περισσότερα από εννέα εισιτήρια δηλαδή- δεν χρησιµοποιείται η
λειτουργικότητα του Β2Β κατευθείαν από τους πράκτορες, παρ’
ότι είναι έτοιµη εδώ και µήνες. Όλες οι συναλλαγές γίνονται όχι
κατευθείαν από τους πράκτορες, αλλά µε τη διαµεσολάβηση
υπαλλήλων από το γραφείο της Ροβέρτου Γκάλη. Αν µπορείτε
να µας απαντήσετε σε όλα αυτά, µετά µπορούµε να συζητήσουµε τα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε να απαντήσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα προτιµούσα να απαντήσω στην τοποθέτησή
µου καλύτερα για να µην καθυστερήσω τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίζουµε µε
τον ειδικό αγορητή της Ένωσης Κεντρώων κ. Αναστάσιο Μεγαλοµύστακα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο αν και είναι συνοπτικό, µικρό σε µέγεθος, τα έχει όλα και προσπαθεί να λύσει
µεγάλα προβλήµατα, που χρόνια ταλανίζουν το Υπουργείο Πολιτισµού.
Ξεκινώντας από τα πρώτα δύο και σηµαντικότερα -θα λέγαµεκεφάλαια, κατά τον νοµοθέτη επιχειρείται και πάλι η εξυγίανση,
ειδικά στο πολύπαθο ταµείο αλληλοβοήθειας των υπαλλήλων.
Για πρώτη φορά, λέτε, επιδιώκεται η συνολική αντιµετώπιση
χρόνιων παθογενειών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Θα προτιµούσαµε τουλάχιστον εµείς της Ένωσης Κεντρώων, που επιµένουµε στην αίσθηση του µέτρου, να είµαστε
πιο µετριοπαθείς και σίγουρα πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις
µας.
Ενώ, λοιπόν, κατ’ αρχάς δηµιουργείται η εντύπωση, τουλάχιστον, ότι κάτι τακτοποιείται από τις χρόνιες παθογένειες που
πλήττουν το Υπουργείο σας, όπως σας ακούσαµε, κύριοι της Κυβέρνησης, να λέτε σε όλες τις επιτροπές, δεν το πιστεύουµε ότι
θα το καταφέρετε. Και θα σας εξηγήσω και στη συνέχεια γιατί.
Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο όπως έρχεται πρόκειται για µία
σειρά αποσπασµατικών διατάξεων, χωρίς καµµία απολύτως συνοχή. Προσπαθούν να τακτοποιήσουν δήθεν, αλλά αυτό που
στην πραγµατικότητα, κατ’ εµάς, καταφέρνουν είναι να διαιωνίσουν τον εναγκαλισµό της πολιτικής ηγεσίας µε τον συνδικαλισµό και να διασφαλίσουν κατά παρέκκλιση θέσεις εργασίας και
µάλιστα προσωποπαγούς χαρακτήρα. Πολύ φοβούµαστε ότι
αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν κοµµατικά συµφέροντα και
τώρα, που βρισκόµαστε προ των εκλογών, και ψηφοθηρικά.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η µονιµοποίηση του προσωπικού
το οποίο προσλήφθηκε πριν από πολλά χρόνια στο ταµείο µε
συµβάσεις που σήµερα διερευνώνται από τη δικαιοσύνη και αυτό
έχει κάτι να πει. Να θυµηθούµε, όµως, τι έχει γίνει.
Το προκαταρκτικό πόρισµα, από τον έλεγχο που διενήργησαν
στο ταµείο οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
για τα έτη από το 2005 έως το 2016, αποφάσισε ότι υπάρχουν
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πάρα πολλά οικονοµικά και διαχειριστικά προβλήµατα, δηλαδή
παραβάσεις, και ανάµεσά τους ήταν και οι προσλήψεις υπαλλήλων που δεν προβλέπονταν ποτέ από την ιδρυτική πράξη. Και
όλα αυτά επιβάρυναν το ταµείο µε περίπου ενάµισι εκατοµµύριο
ευρώ. Το πόρισµα των ελεγκτών έδινε στο ταµείο ένα περιθώριο
µερικών µηνών, για να απαντήσει σχετικά µε τη νοµιµότητα των
προσλήψεων, όπως ίσχυε και για τα άλλα ευρήµατα, αλλιώς η
υπόθεση θα οδηγείτο στα χέρια του Εισαγγελέα Οικονοµικών Εγκληµάτων για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Στο παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, µεταφέρεται επίσης και ο παιδικός σταθµός που λειτουργούσε το ταµείο και το προσωπικό
του στις δοµές του Υπουργείου Πολιτισµού και παύεται η απευθείας οικονοµική σύνδεση µεταξύ του Ταµείου Αλληλοβοήθειας
και του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων. Ωστόσο, ο παιδικός
σταθµός δεν θα χρηµατοδοτείται µεν απευθείας από το ΤΑΠΑ,
αλλά θα χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο το οποίο θα έχει
έσοδα από τον ΤΑΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ παράδοξο και σίγουρα δεν αλλάζει τίποτα απολύτως.
Δεν µπορεί παρά να µας προβληµατίσει, λοιπόν, και το γεγονός ότι εγγυητής της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, αλλά
και της αποφυγής σφαλµάτων του παρελθόντος είναι η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου. Για άλλη µία φορά έρχονται όλες οι αρµοδιότητες και ευθύνες να δοθούν στον Υπουργό µέσω υπουργικών αποφάσεων. Όλα στη διακυβέρνησή σας και στον τρόπο
νοµοθέτησής σας λύνονται µε υπουργικές αποφάσεις. Και εδώ
υπάρχει κάτι ανάλογο.
Απορούµε πραγµατικά πώς θα έρθει η εξυγίανση, πώς θα καταφέρετε εσείς να απεγκλωβίσετε τους υπαλλήλους από τις πολιτικές και συµφεροντολογικές σχέσεις. Δεν έρχεται έτσι η
εξυγίανση. Όσο η πολιτική ηγεσία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία
κρατά στα χέρια της το µέλλον των υπαλλήλων, τότε δεν µπορούµε να καταφέρουµε την αποκοµµατικοποίηση του δηµόσιου
τοµέα.
Το κυριότερο σηµείο, όµως, είναι το άρθρο 7 που αφορά τη
ρύθµιση θεµάτων προσωπικού, το οποίο προβλέπει πάντα την
εξυγίανση, όπως θέλετε να λέτε. Έρχεται να διορίσει τους υπαλλήλους του ταµείου, παρακάµπτοντας µάλιστα τον ΑΣΕΠ, και
αυτό σε µία προεκλογική περίοδο. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί
συνεχίζετε να κάνετε τα λάθη του παρελθόντος. Δεν µπορώ να
διανοηθώ ότι υπάρχει κάποιος µέσα στην Αίθουσα ο οποίος υποστηρίζει ότι καλώς µε πλάγιους δρόµους έρχεστε να διορίσετε
στο δηµόσιο και άλλους οι οποίοι, όπως είπαµε για τον τρόπο
διορισµού τους, ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.
Σε αυτό το σχέδιο νόµου µάς φέρατε και την κατάργηση του
Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης δέκα χρόνια
µετά. Το είπαµε και στις επιτροπές, ότι δέκα χρόνια µετά την ανέγερση καταργείται αυτός ο οργανισµός. Συνεχίζετε δηλαδή αυτό
ακριβώς που δεν έκαναν οι άλλοι. Από τη στιγµή που είστε Κυβέρνηση και ύστερα, κοντά στα τέσσερα χρόνια τώρα, δεν καταργήσατε τον οργανισµό και ήρθατε να το κάνετε τώρα, σε µία
προεκλογική χρονιά, βάζοντας µάλιστα τους υπαλλήλους που
ανήκουν σε αυτό τον οργανισµό από τον ιδιωτικό τοµέα στο δηµόσιο, παρακάµπτοντας για άλλη µία φορά τον ΑΣΕΠ.
Εµείς ως Ένωση Κεντρώων έχουµε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι είµαστε υπέρ του εργαζόµενου, αλλά βέβαια πρέπει να
υπάρχουν όροι ίσης µεταχείρισης για όλους. Έτσι καταφέρνετε
να συνεχίσετε το κλίµα διχασµού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, έτσι καταφέρνετε µαζί µε τους προηγούµενους να συντηρείτε αυτόν τον πόλεµο που υπάρχει ανάµεσα στους δηµοσίους
υπαλλήλους και στην ελεύθερη αγορά, ενώ πρέπει να γνωρίζουν
ότι ο ένας υπηρετεί τον άλλον, ότι ο ένας δεν µπορεί να υπάρξει
χωρίς τον άλλον. Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε και να κάνετε
τα πράγµατα σωστά, να δίνετε καθολικές λύσεις, καθολικές λύσεις που δεν υπάρχει χώρος για αµφισβήτηση. Δεν συµβαίνει,
όµως, ούτε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πάµε τώρα στα υπόλοιπα ζητήµατα, στις άλλες διατάξεις,
όπως αναφέρετε. Θα τις αναφέρω επιγραµµατικά:
Δυνατότητα καθορισµού των κατ’ έτος ηµερών µετακίνησης
εκτός έδρας και πέραν των ισχυόντων ορίων για το προσωπικό
του Υπουργείου σε σειρά κλάδων.
Χορήγηση µηνιαίου επιδόµατος τριακοσίων ευρώ στους υπαλ-
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λήλους του Υπουργείου Πολιτισµού που υπηρετούν στη Δήλο.
Νοµιµοποίηση της δαπάνης καταβληθείσας αποζηµίωσης των
εργαζοµένων στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αναδροµικά µάλιστα.
Επανακαθορισµός των τίτλων σπουδών ως προσόντα διορισµού του διδάσκοντος Ιστορία Τέχνης στο Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου.
Παράταση, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» και κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την ανανέωση, των υφιστάµενων
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου.
Κάνοντας, λοιπόν, απλώς µία ανάγνωση των άλλων διατάξεων,
φαίνεται εξόφθαλµα πλέον, κύριοι συνάδελφοι της τεχνητής -θα
έλεγα εγώ- Πλειοψηφίας, ότι αυτό που εξυπηρετείτε είναι τα µικροκοµµατικά συµφέροντα. Δεν θα έλεγα το ίδιο, αν αυτά τα
προβλήµατα λύνονταν τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο. Το κάνετε, όµως, τώρα σε µια προεκλογική χρόνια και όλα όσα κάνετε
έχουν κάτι να δηλώσουν, ακόµη και ο χρόνος που έρχεται ένα
σχέδιο νόµου.
Αυτό το σχέδιο νόµου που συζητάµε είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο πραγµατικά δίνει λύσεις. Δεν δίνει λύσεις, όµως, οριστικές,
καθολικές, χωρίς να εµπλέκεται ο εκάστοτε ηγέτης του πολιτειακού πεδίου.
Και για να κλείσω, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά -για να καταγραφεί και στα Πρακτικά- για τον Τύµβο στην Αµφίπολη. Δεν
µπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζουµε να µην αξιοποιούµε, να
µην αναδεικνύουµε αυτόν τον τόσο σηµαντικό αρχαιολογικό
χώρο. Γιατί δεν δεσµευόµαστε και συγκεκριµένα η Κυβέρνηση,
διά του Υπουργείου Πολιτισµού, ότι θα προχωρήσει σε άµεση
ανάδειξη αυτού του τόπου;
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί κωλυσιεργούµε τόσα χρόνια.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά οι εργασίες σε εκείνο το µνηµείο. Γνωρίζω, όµως, και πολύ καλά ότι
δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε αυτό να γίνει
άµεσα και γρήγορα. Και δυστυχώς, αυτό που ακούγεται στην
σερραϊκή κοινωνία -και βλέπουµε ότι ενισχύεται και µε την κωλυσιεργία σας- είναι ότι φοβάστε.
Και αυτό ενισχύει µάλιστα τους πατριδοκάπηλους. Γιατί έχω
πει κι άλλες φορές από αυτό το Βήµα ότι για την άνοδο της ακροδεξιάς ευθύνεται η πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις µέχρι σήµερα. Εσείς τους δίνετε το επιχείρηµα ότι αν βρεθεί
κάτι πολύ σηµαντικό εκεί και αποδειχθεί ότι η Μακεδονία ήταν
και είναι ελληνική -η αρχαία Μακεδονία- γιατί να τους δίνετε τέτοια όπλα, µε τα οποία κτυπάνε τη δική µας δηµοκρατία των Ελλήνων; Αν δράσετε όπως πρέπει, αν αναδείξετε τη σηµαντικότητα αυτού του µνηµείου, τότε µόνο κερδισµένοι θα βγείτε και
εσείς αλλά και όλη η Ελλάδα µας.
Άλλο ένα παράδειγµα για το πώς εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να
αξιοποιούνται και να διατηρούνται τα αρχαιολογικά µνηµεία, είναι
και τα γκρεµισµένα από τον σεισµό του Ιουλίου του 2017 ελληνικά µνηµεία της Κω. Γιατί δεν προχωράτε σε άµεση αποκατάσταση; Δεν καταλαβαίνουµε γιατί δεν αξιοποιούµε την κληρονοµιά µας. Γιατί δεν τη σεβόµαστε;
Έχουµε φέρει νοµοσχέδια και έχω ακούσει πολλούς από σας
-και από το Υπουργείο Πολιτισµού- να αναφέρουν ποια είναι η
µεγάλη σηµασία τους. Έχω ακούσει άλλους συναδέλφους Βουλευτές σε νοµοσχέδια Υπουργείου Τουρισµού να µιλούν για θεµατικό τουρισµό, για αρχαιολογικό τουρισµό, για ενίσχυση γενικότερα του τουρισµού µέσω τέτοιου είδους δράσεων και ανάδειξης µνηµείων. Γιατί δεν κάνετε αυτό που εσείς λέτε ότι είναι
το σωστό;
Ας δούµε επιτέλους ποιο είναι το συµφέρον της Ελλάδας µας
και να το δούµε όλοι σε αυτή την Αίθουσα, αποµακρύνοντας τα
µικροκοµµατικά µας συµφέροντα. Δεν µπορούµε να ερχόµαστε
σε αυτή την Αίθουσα και να δίνουµε µεσοβέζικες λύσεις. Δεν
µπορούµε να ανεβαίνουµε σε αυτό το Βήµα και στο βήµα των
επιτροπών και να λέµε ότι εµείς θα φέρουµε αυτή τη νοµοθετική
ρύθµιση, θα δούµε αν λειτουργήσει και αν δεν λειτουργήσει, θα
την καταργήσουµε. Δεν µπορούµε να νοµοθετούµε έτσι και αυτό
ειπώθηκε στην επιτροπή χθες. Δεν µπορούµε να λειτουργούµε
έτσι. Ο Έλληνας κουράστηκε. Δεν αντέχει άλλο να αντιµετωπί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζονται τα προβλήµατα του επιφανειακά. Αυτό οφείλουµε να κάνουµε: Να ερχόµαστε εδώ και να δίνουµε οριστικές λύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 των
Ελλήνων, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί
εκπαιδευτικοί τους, από το δεύτερο τµήµα του 6ου Γυµνασίου Πετρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Στρατής έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας έχει µία έκτακτη υποχρέωση και µε παρακάλεσε να καθυστερήσω. Από πολιτική ευγένεια, λοιπόν, να συνεχίσει η διαδικασία µε τους Βουλευτές και όταν επανέλθει θα τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Καµµία αντίρρηση.
Θα συνεχίσουµε µε τους οµιλητές.
Ο κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαβάζοντας κανείς τον τίτλο του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου «Ίδρυση παιδικού
σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοήθειας» κ.λπ., θα φανταζόταν ότι
είναι ένα νοµοσχέδιο ρουτίνας, ένα νοµοσχέδιο άνευ ιδιαίτερης
σηµασίας, ένα νοµοσχέδιο αθώο.
Η αλήθεια είναι ότι στον προηγούµενο Οργανισµό Λειτουργίας
του Υπουργείου Πολιτισµού, το 2014 προβλεπόταν η συγκρότηση τµήµατος παιδικού σταθµού. Δεν εφαρµόστηκε αυτή η ρύθµιση. Και αφού εσείς δεν εφαρµόσατε τις αποφάσεις σας, µας
εγκαλείτε γιατί δεν το κάναµε εµείς. Πλησιάζει στα όρια της κωµωδίας.
Εµείς λέµε ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, που θεραπεύει καταστάσεις ανοµίας, αδιαφάνειας,
πολιτικής συναλλαγής. Σύµφωνα µε διαπιστώσεις του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους που είδαν το φως της δηµοσιότητας,
θεωρούµε ότι αυτή η περίπτωση είναι η εικόνα η πεντακάθαρη
του καθεστώτος που επικρατούσε έως το 2014.
Μα ποια ανοµία θα µπορούσε να κρύβεται, θα πει κανείς, στο
πλαίσιο ενός παιδικού σταθµού; Να δούµε τι έχουµε εδώ. Εδώ
έχουµε ένα ταµείο αλληλοβοήθειας υπαλλήλων, µία ένωση προσώπων, που εισέπραττε από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων το 1% των εσόδων του. Προσέξτε, το ΤΑΠΑ, το
ταµείο αυτό είναι το θησαυροφυλάκιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι ένα ταµείο µε πάρα πολλά έσοδα. Και µε αποφάσεις,
λοιπόν, των Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
εδίδετο το 1% σε αυτό το ταµείο αλληλοβοήθειας. Ένα ταµείο,
το οποίο δεν είχε και δεν έχει καταστατικό, στο οποίο δεν συγκροτήθηκε ποτέ ένα διοικητικό συµβούλιο από µία γενική συνέλευση από εκλογές και χωρίς κανέναν έλεγχο. Κανένας δεν
ήλεγχε τα χρήµατα αυτά που εισέρρεαν, 1,5 εκατοµµύριο τον
χρόνο. Εδώ έχω ακριβώς για κάθε χρονιά και ξέρω πολύ καλά σε
κάθε χρονιά από το 1995 µέχρι σήµερα ποιοι Υπουργοί Πολιτισµού πέρασαν. Κανένας δεν ήλεγχε και εισέρρεαν τα χρήµατα,
χωρίς να δίνει λογαριασµό κανένας σε κανέναν.
Και άλλα, όµως, καταγγέλθηκαν από αυτό το Βήµα και από τον
κ. Μπαλτά, που και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έκαναν ότι
δεν το άκουσαν, δεν τοποθετήθηκαν. Γιατί; Δεν πληρώθηκαν υπερωρίες προσωπικού του γραφείου των Υπουργών από το ταµείο
αλληλοβοήθειας -έχουµε εδώ τα ονόµατα των Υπουργών- εκτός
µισθοδοσίας και δηµόσιου λογιστικού; Δεν κατήγγειλε ο κ. Μπαλτάς ότι το ταµείο προσλάµβανε υπαλλήλους για να τους διαθέτει
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στα γραφεία των Υπουργών και τα πλήρωνε το ταµείο; Τι ήταν
αυτοί οι υπάλληλοι; Συνδικαλιστές ήταν της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ. Δεν τοποθετηθήκατε.
Δεν τοποθετηθήκατε για τα δάνεια που έπαιρναν µεταξύ τους
αδιαφανώς και δεν ξέρουµε τι επέστρεφαν, αν επέστρεφαν και
δεν ήξεραν αυτοί που έχουν πάρει δάνειο ότι έχουνε πάρει δάνειο. Δεν σας άκουσα να µιλήσετε.
Εδώ έχουµε ένα σκάνδαλο στοιχειοθετηµένο από τις αρµόδιες
δικαστικές αρχές και υπάρχουν και άλλα πολλά ευρήµατα, τα
οποία είναι στον εισαγγελέα. Θα ήθελα, λοιπόν, για τα Πρακτικά
να καταθέσω δηµοσιεύµατα για όλη αυτή την ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση, βάζοντας µία τελεία, δηµιουργεί
για τη βιτρίνα της κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος που
είναι ο παιδικός σταθµός, ένα αυτοτελές τµήµα παιδικού σταθµού, που τα έξοδα του θα καλύπτει το Υπουργείο Πολιτισµού, µε
χρηµατοδότηση που θα προέρχεται απευθείας από πιστώσεις
του Υπουργείου, προερχόµενες βεβαίως από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.
Σοβαρά, τώρα που τακτοποιούνται τα πράγµατα, θα κάνει ο
Υπουργός Πολιτισµού πολιτική προσωπική µε αυτά τα χρήµατα
και δεν έκαναν οι προηγούµενοι αδιαφανώς που έδιναν ενάµισι
εκατοµµύριο και προσέλαβαν από αυτά τα λεφτά υπαλλήλους
για το γραφείο τους, τους οποίους δεν τους πλήρωνε το κράτος,
τους πλήρωνε το ταµείο αλληλεγγύης από τα λεφτά που έµπαιναν από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων; Τι φοβερή µηχανή
είναι αυτή; Μπράβο σας! Πώς το σκεφθήκατε; Συγχαρητήρια!
Τι θα γίνει µε τους υπαλλήλους; Γιατί ακούστηκε και από την
Ένωση Κεντρώων προηγουµένως, χωρίς ΑΣΕΠ, όντως. Προτείνει
κανείς να απολυθούν αυτοί οι υπάλληλοι; Εάν το προτείνει κάποιος, ας το πει, ας το υποστηρίξει και ας το κάνει γνωστό και
στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία.
Εντάσσει, λοιπόν, τους εργαζόµενους του παιδικού σταθµού
–που κρατούνταν όµηροι έως τώρα- στο Υπουργείο Πολιτισµού
ως προσωπικό αορίστου χρόνου, συστήνοντας προσωποπαγείς
θέσεις. Στη συνέχεια, το Υπουργείο καλύπτει τα έξοδα για τις
παιδικές κατασκηνώσεις, αφαιρώντας τη διαχείριση από το ταµείο, αυτό το ταµείο που είχε τόσο χρηστή διαχείριση, τόσο κρυστάλλινη, τόσο διαφανή όλα αυτά τα χρόνια.
Από εδώ και πέρα, λοιπόν, θα υπάρχει διαφάνεια, θα υπάρχει
λογοδοσία, θα υπάρχει έλεγχος όπου ο καθένας θα έχει εικόνα
ανά πάσα στιγµή που πηγαίνουν τα λεφτά, ποιος τα διαχειρίζεται
και πού ξοδεύονται.
Άκουσα, για παράδειγµα, για κάποια «µικροέξοδα» ύψους
90.000 ευρώ! Είναι αυτά µικροέξοδα, γοµολάστιχες και καφέδες,
αξίας 90.000 ευρώ;
Μπαίνει, λοιπόν, ένα τέλος σε µια περίοδο µακράς περιόδου
κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ενώ τελούµε σε αναµονή, πλέον και των αποφάσεων της
ελληνικής δικαιοσύνης για το σκάνδαλο της λειτουργίας του Ταµείου Αλληλεγγύης Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού.
Μπαίνει ένα τέλος στην πολιτική συναλλαγή πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Πολιτισµού και εργαζοµένων. Αν αυτό δεν λέγεται κρατικοδίαιτος συνδικαλισµός, ποιος είναι ο κρατικοδίαιτος
συνδικαλισµός;
Το δεύτερο θέµα, η κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης
Νέου Μουσείου Ακρόπολης, είναι σηµαντικό επίσης. Είναι ένας
οργανισµός που έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία του από το
2009. Το κρατούσαν σε ζωή όλον αυτόν τον καιρό, κρατώντας
παράλληλα σε οµηρία και τους υπαλλήλους. Ναι, είναι υπάλληλοι
-και το έχουµε καταγγείλει εµείς- που προσλήφθηκαν χωρίς ΑΣΕΠ, αδιαφανώς. Δεν τους προσέλαβε η Κυβέρνησή µας. Όµως,
είναι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προσφέρει, οι οποίοι έχουν ειδικότητες, οι οποίοι έχουν κρατηθεί όµηροι τόσα χρόνια εκεί πέρα.
Αυτοί, λοιπόν, οι εκατόν τριάντα υπάλληλοι, τους οποίους εσείς
προσλάβατε, περνάνε σε οργανικές θέσεις προβλεπόµενες από
τον Οργανισµό του Μουσείου Ακρόπολης από το οργανόγραµµα
του 2009.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ τελειώνει ένας µακρύς κύκλος ανοµίας και αδιαφάνειας, όσον αφορά το ταµείο αλληλεγγύης των υπαλλήλων. Ακούστηκε προηγουµένως από την εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας –νοµίζω- το εξής: «Τι κάνατε τέσσερα χρόνια»; Τρέχαµε τέσσερα χρόνια. Τρέχαµε και δεν φτάναµε, τρέχουµε και δεν φτάνουµε να µαζέψουµε τέτοια φαινόµενα ρεµούλας, αδιαφάνειας και κατασπατάλησης του δηµοσίου
χρήµατος. Αυτό κάνουµε τέσσερα χρόνια και θα συνεχίσουµε να
το κάνουµε. Έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, διασώζοντας τα προσχήµατα για την πίστη σας στη δικαιοσύνη, στη
δηµοκρατία και στη χρηστή διοίκηση, όσον αφορά το δηµόσιο
χρήµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε µε
τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Δαβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας είπαµε τι κάνετε τέσσερα χρόνια
–βαδίζετε στον πέµπτο, δηλαδή- και µας λέτε ότι τρέχατε και δεν
φτάνατε. Όµως αυτά δεν τα είπατε στον ελληνικό λαό ούτε τον
Ιανουάριο του 2015 ούτε τον Σεπτέµβριο του 2015. Στον ελληνικό
λαό άλλα λέγατε, πολλώ δε µάλλον που η Αριστερά ήταν παγίως
συνυφασµένη µε τα ζητήµατα πολιτισµού, την ευαισθησία, τα
ηθικά πλεονεκτήµατα και όλα αυτά που συνθέτουν το αριστερό
αφήγηµα.
Και αντί τούτων, στην πορεία του πέµπτου έτους της θητείας
σας, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, του οποίου πολλά σηµεία -κατά
την άποψή µου- είναι αρκετά θετικά αλλά δεν παύει να είναι απολύτως διαχειριστικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον πολιτισµό; Αυτή είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, για
τα ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε πάγια προβλήµατα της
πολιτικής για τον πολιτισµό; Αυτό πρέπει ως υπόθεση εργασίας
να διαχειριστεί µια πολιτική ηγεσία και µάλιστα της Αριστεράς,
η οποία –επαναλαµβάνω- έχει χτίσει καριέρα πάνω στα ζητήµατα
του πολιτισµού; Αλλά µάλλον µόνο λόγια είναι.
Σας ήρθε η ευκαιρία, από τον λαό φυσικά, να διαχειριστείτε τα
ζητήµατα του πολιτισµού ως κυβερνώσα παράταξη. Έχουµε σήµερα τον παιδικό σταθµό µέσω του Ταµείου Αλληλοβοήθειας,
όπου, πράγµατι, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μπαλτάς, έχει επέµβει εισαγγελέας. Πράγµατι πρέπει να διαλευκανθεί και να επιβληθούν και οι κυρώσεις αυτές οι οποίες απαιτούνται και να υπάρξει
µια διαφάνεια. Αφήνουµε τώρα τον κρατικοδίαιτο, κοµµατικοδίαιτο συνδικαλισµό, ο οποίος έστησε αυτή την υπόθεση, αφήνουµε την ατολµία πολιτικών ηγεσιών –µηδέ της δικής µου παρατάξεως, αφού θέλετε να το πείτε, εξαιρουµένης- που δεν απάντησαν στο ζήτηµα της αδιαφάνειας και της σκιάς η οποία υπήρχε
στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας, τα αφήνουµε όλα αυτά και δίνουµε
αυτή τη στιγµή, µέσω νοµοθετήµατος, µια λύση. Αλλά δεν είναι
αυτό το οποίο σήµερα ζητάει ο πολιτισµός. Δεν είναι αυτά τα
προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν οι εφορίες αρχαιοτήτων
της χώρας µας.
Δίδεται ένα επίδοµα –αγόνου θα το έλεγα εγώ- για τους αρχαιοφύλακες της Δήλου. Είναι πολύ σωστό αλλά υπάρχουν και
αλλού προβλήµατα. Είναι πολύ σωστό –το λέω- ώστε να είναι πιο
ελκυστική η Δήλος για τους ανθρώπους, στους ώµους των
οποίων εναπόκειται η πολιτιστική µας κληρονοµιά και η φύλαξη
και οι οποίοι πρέπει να κοιταχτούν µε ιδιαίτερη προσοχή.
Δεν θα συνηγορήσω, βέβαια, στο κλείσιµο αρχαιολογικών
χώρων, διότι, πράγµατι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεσµεύει και καθιστά οµήρους τα αρχαιολογικά µνηµεία αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όµως δεν είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει σε ένα νοµοσχέδιο µετά από πέντε χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισµού, όπως απλοποίηση διαδικασιών, ενίσχυση του εθελοντισµού, ενίσχυση των χορηγιών, ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε το φυλακτικό, το εργατικό προσωπικό, τα οποία βρίσκονται θα έλεγα- σε φάσµα δράσεων περασµένων δεκαετιών, ενίσχυση
αρχαιολόγων οι οποίοι αυτή τη στιγµή ερευνούν συστηµατικές
ανασκαφές και οι οποίοι προσπαθούν µέσω άλλων χορηγιών και
άλλων ιδρυµάτων εκτός Ελλάδος, να ενισχύσουν την ανασκαφή
τους. Αυτά όλα δεν τα βλέπουµε και πιστεύω ότι µια εργώδης
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προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, θα έδινε λύσεις και
απαντήσεις.
Όµως, αντ’ αυτού, έχουµε τον παιδικό σταθµό και την κατάργηση του Ταµείου Αλληλοβοήθειας –εντάξει- και τη διευθέτηση
του Οργανισµού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης,
κάτι το οποίο -όπως ελέχθη και από την εισηγήτρια µας, την κ.
Κεφαλογιάννη- είχε προχωρήσει επί κυβερνήσεως Σαµαρά αλλά
δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της λήξεως της θητείας
–όπως τη λήξατε εσείς- αυτής της Κυβέρνησης. Μετά από πέντε
χρόνια ερχόµαστε να καταργήσουµε τον οργανισµό, να µεταφέρουµε τους υπαλλήλους –αρχαιοφύλακες και άλλο διοικητικό
προσωπικό- και λέµε ότι κάτι είναι; Πιστεύω ότι θα έπρεπε όλα
αυτά να τα δείτε διαφορετικά.
Θα συνηγορήσω και θα σταθώ µε πολύ θετικό πνεύµα σε όλη
αυτή τη διαδροµή που έκανε ο κ. Μπαλτάς σχετικά µε την αδιαφάνεια, τις επιχορηγήσεις -40 εκατοµµύρια- αιτήσεις δανείων
από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας και «τελικώς δεν µπορώ να το
εξυπηρετήσω το δάνειο αλλά δεν υπάρχει», δηλαδή πράγµατα
απίστευτα. Πράγµατι έπρεπε να υπάρχει συγκεκριµένη παρέµβαση και υπάρχει.
Όµως επειδή ως Κυβέρνηση -θα έλεγα- έχετε διαπρέψει στα
ζητήµατα των τροπολογιών, αυτά είναι απλές τροπολογίες. Θα
µπορούσαν να έρθουν -απουσιάζει η Κυβέρνηση αλλά εν πάση
περιπτώσει ακούν οι συνεργάτες- ως τροπολογίες αυτά. Εδώ κυρίες συνεργάτιδες και κύριοι συνεργάτες -απευθύνοµαι σε εσάς,
πείτε τα του Υπουργού- έρχονται σοβαρότατα θέµατα διά τροπολογιών πολύ πιο σοβαρά από αυτά. Φέρατε νοµοσχέδιο. Συγκροτείται νοµοσχέδιο για αυτά τα θέµατα. Μήπως ήταν ευκαιρία
για να έρθουν άλλες τροπολογίες, άλλων Υπουργείων; Είδα τον
κ. Δραγασάκη προηγουµένως.
Εν πάση περιπτώσει είναι ζητήµατα που πιστεύω ότι απέχουν
από µια ουσιαστική και συστηµατική παρέµβαση σε ζητήµατα πολιτισµού. Βλέπω συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων πτερύγων, οι οποίοι θα µπορούσαν να δώσουν προτάσεις στον
πρώην Υπουργό Πολιτισµού αλλά και σε άλλους. Θα µπορούσαν
να δώσουν προτάσεις πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς έχουµε διαχειριστικού χαρακτήρα -επαναλαµβάνω- παρεµβάσεις.
Θα ήθελα επ’ ευκαιρία να πω και κάποια άλλα πράγµατα, τα
οποία συνέχουν τον καθένα από εµάς, όσον αφορά το λεγόµενο
πολιτιστικό απόθεµα της χώρας τα τελευταία χρόνια, το οποίο
βρίσκεται σε σχολάζουσα µορφή. Τι γίνεται, αλήθεια, µε την Αµφίπολη; Όταν υπήρξε η υπόθεση της Αµφίπολης, υπήρξαν -θα
έλεγα- διθυραµβικές παρεµβάσεις και των µέσων ενηµέρωσης,
αλλά και της επιστηµονικής κοινότητας. Σιγή ασυρµάτου! Δεν
ακούµε τίποτα για την Αµφίπολη και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον
να ακούγαµε µια άποψη του κυρίου Υπουργού, της πολιτικής
ηγεσίας, του κυρίου Υφυπουργού περί αυτού.
Όσον αφορά τα ωράρια, η κυρία Υπουργός, απ’ ό,τι πληροφορούµαι, έχει κρατήσει για τον εαυτό της τον σύγχρονο πολιτισµό
και τα άλλα ζητήµατα τα έχει δώσει στον Υφυπουργό. Τα αρχαιολογικά ζητήµατα βρίσκονται στη µοίρα τους. Δεν έχουµε δει κάποια παρέµβαση ουσιαστική από την Κυβέρνηση της Αριστεράς
πάνω στα ζητήµατα των ανασκαφών, όπως προείπα, και άλλα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αιτούµαι την ανοχή του Προεδρείου για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω δυο λόγια, όσον αφορά τα ζητήµατα στον τόπο
µου, στη Λακωνία. Το κορυφαίο ζήτηµα είναι ότι ένα κορυφαίο
µουσειακό ίδρυµα ξεκινάει να προχωρεί στη Λακωνία. Η Σπάρτη,
όπως όλοι γνωρίζουµε, έχει µόνο το παλιό µουσείο του 19ου
αιώνα, που είναι ένα κόσµηµα µεν αλλά δεν διαθέτει µουσείο.
Έχουν γίνει σαράντα τρεις προτάσεις, έχουν υποβληθεί σαράντα
τρεις µελέτες µετά από την παρέµβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πιστεύω κατά τούτο ότι θα υπάρξει και η αρωγή
και συµπαράσταση της πολιτείας. Πού θα υπάρξει αρωγή και
συµπαράσταση; Μουσειολογική και µουσειογραφική µελέτη,
αποτύπωση των ευρηµάτων, «τι είναι τι» το οποίο θα φιλοξενηθεί
σε αυτό το µουσείο, που ξεκινάει µε την υποβολή αυτών των προτάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η επιστηµονική κοινότητα δείχνει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ
για την ίδρυση του Μουσείου της Σπάρτης. Ζητώ, όµως, και τη
συνδροµή της πολιτείας, γιατί η ίδρυση µουσείων δεν είναι µόνον
ευθύνη των περιφερειών, όπου υπάρχει µεγάλο κοµµάτι από το
ΕΣΠΑ, αλλά είναι απόφαση και ευθύνη κεντρική της ελληνικής
πολιτείας και περιµένω τη δική σας θέση, τη στήριξη της µουσειολογικής και της µουσειογραφικής µελέτης, όπως επίσης και ζητήµατα που αφορούν τους επιµέρους διαγωνισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης η Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας η οποία µε το προσωπικό της κάνει ηρωικές προσπάθειες για τον πολιτισµό στη
Λακωνία και ιδιαίτερα στη Σπάρτη αλλά και ευρύτερα στην Περιφέρεια της Λακωνίας, είχε προτείνει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα µαζί µε το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, για να δηµιουργηθεί ένα place branding, δηλαδή µία υπόθεση που θα εκµεταλλευόταν µε άξονα, µε πυρήνα το Μουσείο
της Σπάρτης όλη την περιοχή, µε ενοποίηση αρχαιολογικών
χώρων και τα λοιπά, ύψους 600.000 ευρώ.
Δυστυχώς αυτό δεν προτιµήθηκε, δεν προκρίθηκε ως πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα σήµερα αυτό να έχετε απενταχθεί, µάλλον δεν εντάχθηκε καθόλου, και ζητώ από την πολιτική ηγεσία
να ξαναδεί το ζήτηµα ή να το εντάξει σε ένα άλλο πρόγραµµα
και να το ενισχύσει χρηµατοδοτικά. Είναι πάρα πολύ λίγα χρήµατα 600.000 ευρώ για ένα τόσο µακρόπνοης εικόνας θέµα.
Υπάρχουν, επίσης, και τα ζητήµατα του Μυστρά, που γίνονται
σηµαντικές προσπάθειες και ζητούµε κι εδώ την αρωγή της πολιτείας για τη βελτίωση της επισκεψιµότητάς του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά η οποία επί πολλά
χρόνια βρισκόταν πάντοτε πρωτοπόρα θα έλεγα, παρ’ ότι τους
έχει χάσει, στους ιδεολογικούς αγώνες και στους αγώνες του
πολιτισµού και της κουλτούρας, κατά το κοινώς λεγόµενο, περίµενα να φέρει νοµοσχέδιο, για το οποίο θα είχαµε περισσότερα
θετικά να πούµε και το οποίο θα µας εξέπληττε θετικά.
Όµως για µια ακόµα φορά απογοητευτήκαµε και επαναλάβατε
τον κακό σας εαυτό και νοµοθετικά αλλά και σε ζητήµατα τα
οποία έχουν να κάνουν µε το Υπουργείο Πολιτισµού. Κρίµα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει
τώρα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Μαυρωτάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε, αφορά την ίδρυση παιδικού
σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και ρυθµίζει θέµατα του Ταµείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού,
ενώ καταργεί σχεδόν µία δεκαετία µετά τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Οργανισµό Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Τα υπόλοιπα είναι συρραφή διαφόρων νοµοθετικών ρυθµίσεων, για διάφορα θέµατα που συγκεντρώθηκαν.
Ας τα δούµε, λοιπόν, µε τη σειρά.
Διατηρούνται οι ισχύουσες κοινωνικές παροχές προς τους
υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως είναι η λειτουργία παιδικού σταθµού και η κάλυψη των εξόδων για παιδικές κατασκηνώσεις, που µέχρι σήµερα τις διαχειρίζεται το Ταµείο
Αλληλοβοήθειας, και οι οποίες πλέον θα παρέχονται από το ίδιο
το Υπουργείο για λόγους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης
του δηµόσιου χρήµατος.
Το Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού το οποίο ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για κακοδιαχείριση
και διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, αποσυνδέεται από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, δηλαδή από το
ΤΑΠΑ, και διακόπτεται η απευθείας χρηµατοδότησή του από τα
έσοδα των αρχαιολογικών χώρων των µνηµείων και των µουσείων.
Καταργείται ο Οργανισµός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και προβλέπεται η µεταφορά του προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις του µουσείου. Η µεταφορά του προσωπικού είναι εύλογη, καθώς από την
αρχή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του µουσείου και
έχουν σηµαντικό µερίδιο στην τεράστια επιτυχία και αποδοχή
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του. Μας τα εξήγησε άλλωστε και στην επιτροπή ο κ. Παντερµαλής.
Στο άρθρο 9 περιλαµβάνονται νοµοθετικές ρυθµίσεις που
αφορούν τη νησιωτικότητα. Διευκολύνονται και επιταχύνονται οι
αυτοψίες και η εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, κυρίως ΕΣΠΑ,
στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου Αιγαίου αλλά και στο Άγιο Όρος. Ουσιαστικά αυξάνονται έτσι οι
δυνατότητες να γίνονται αυτοψίες και να εξυπηρετείται ο πολίτης
στα νησιά. Οπότε σε αυτό είµαστε θετικοί.
Για το άρθρο 10 και τη ρύθµιση καταβολής επιδόµατος στους
αρχαιοφύλακες στη Δήλο –κάτι που ακούστηκε πολλές φορές
και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια, που αποτελεί µία πολύ
ιδιαίτερη περίπτωση- θεωρούµε λογική την ανάγκη παροχή σχετικών κινήτρων. Υπάρχει, όµως, ένα θέµα, να δούµε ποιες άλλες
περιοχές έχουν παρόµοιες ανάγκες ενίσχυσης και παροχής κινήτρων. Και αναρωτιόµαστε, µήπως θα πρέπει να διαµορφωθεί
ένα συνολικό πλαίσιο που θα τα περιλαµβάνει όλα αυτά ανάλογα
µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Το άρθρο που αφορά την παράταση συµβάσεων εργασίας στο
«Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», είναι ίδια διάταξη που είχε περάσει το
2017 ως τροπολογία, µε την οποία δινόταν η δυνατότητα στο Διοικητικό Συµβούλιο της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», έως ότου ολοκληρωθεί ο εσωτερικός κανονισµός του «Ελληνικού Φεστιβάλ»,
να ανανεώσει τις υφιστάµενες συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Τώρα παρατείνονται για ακόµη έναν χρόνο. Έληγαν 31-12-2018
και παρατείνονται για ακόµα έναν χρόνο αυτές οι συµβάσεις. Το
θέµα εδώ είναι πότε θα ολοκληρωθεί ο εσωτερικός κανονισµός
του «Ελληνικού Φεστιβάλ». Ο οργανισµός χρειάζεται µια οριστική
λύση που θα τον αναβαθµίσει και θα ενισχύσει τους σκοπούς και
τη λειτουργία του έναντι του ανταγωνισµού.
Μετά από τη συζήτηση που έγινε και στις επιτροπές αλλά και
στην Ολοµέλεια, νοµίζω ότι επείγει να δούµε κάποια συγκεκριµένα θέµατα. Για παράδειγµα. Σε ποιο σηµείο βρίσκεται ο Οργανισµός του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
για τον οποίο το καλοκαίρι του 2017 υπήρχε σχετική εισήγηση,
και αν η εισήγηση αυτή έχει µπει σε κάποιο συρτάρι και έχει αποσυρθεί, όπως είπε η κ. Λούβη; Πώς έχει αξιοποιηθεί η µελέτη της
Μακένζι από το 2012, κάτι που είπαµε και στις επιτροπές, που
δίνει έτσι κάποιες δυνατότητες να µπει σε αναπτυξιακή τροχιά
το ΤΑΠΑ, δηλαδή το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, για την αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς; Πώς ορίζεται -είπε κάποια πράγµατα βέβαια ο Υπουργός,
αλλά θα θέλαµε να τα δούµε και στο νοµοσχέδιο αυτό, προκειµένου να είναι πιο πλήρες- η νέα φάση λειτουργίας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας; Πώς προσδιορίζονται οι καταστατικοί τους
σκοποί, ώστε να διασφαλίζεται για την εκπλήρωση τους η διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση και αποτελεσµατική λειτουργία του;
Το σίγουρο είναι ότι φαινόµενα αδιαφάνειας, έλλειψης λογοδοσίας και διακοµµατικών πελατειακών πρακτικών πρέπει να
εκλείψουν. Και επειδή µας δόθηκε αυτές τις µέρες η δυνατότητα
πρόσβασης στο πόρισµα του Υπουργείου Οικονοµικών για το Ταµείο Αλληλοβοήθειας, που αφορούσε έλεγχο για το διάστηµα
2005 έως 2016 είχε το συγκεκριµένο πόρισµα, ούτε λίγο ούτε
πολύ, είκοσι δύο σηµαντικά ευρήµατα.
Κάποια από αυτά είναι η καταβολή επιδόµατος πολιτιστικής
επιµόρφωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού
ύψους 40.000.000 ευρώ µέσω του Ταµείου Αλληλοβοήθειας, ενώ
δεν προβλεπόταν στους καταστατικούς σκοπούς του. Μάλιστα
για τις ανάγκες µηχανοργάνωσης δόθηκαν επιπλέον 144.000
ευρώ, προκειµένου να γίνονται αυτές οι καταβολές.
Ακόµη έγινε πρόσληψη νοµικού συµβούλου και επικοινωνιακού
σύµβουλου µε αµοιβές 30.000 ευρώ και 74.000 ευρώ αντίστοιχα,
χωρίς να προκύπτει παροχή υπηρεσίας. Υπάρχουν διάφορες δαπάνες, που δεν ανταποκρίνονταν στον σκοπό του ταµείου. Λειτουργούσε ουσιαστικά το Ταµείο Αλληλοβοήθειας ως συγκοινωνούν δοχείο µε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε ό,τι αφορά σε
υπαλλήλους που πηγαινοερχόντουσαν. Γίνονταν προσλήψεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά παράβαση
της ιδρυτικής πράξης του ταµείου. Δίνονταν επιδόµατα σε συµβασιούχους της τάξης των 676.000 ευρώ µε προφορικές συµφω-
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νίες, 111.000 ευρώ µε δύο τιµολόγια µε γνωστή εταιρεία παιχνιδιών χωρίς να είναι καταχωρηµένα και χωρίς χρηµατική συναλλαγή µε την εταιρεία. Αυτά είναι µερικά από τα είκοσι δύο
ευρήµατα του πορίσµατος του ελέγχου, που έγινε στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Ειρήσθω εν παρόδω, αν δείτε και το χρονικό διάστηµα από το
2005 ως το 2016, θα διαπιστώσετε ότι υπήρχε µια διακοµµατική
οµερτά για όλα αυτά που γίνονταν. Ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα και
λέµε ότι κόβοντας την απευθείας χρηµατοδότηση στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας από το ΤΑΠΑ, θα διορθωθούν οι παραπάνω παθογένειες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµαντικότητα
των θεµάτων του πολιτισµού φαίνεται από το γεγονός ότι στους
τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης, δηλαδή στην οικονοµική
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον σεβασµό στο περιβάλλον, έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια και ένας τέταρτος πυλώνας, που είναι ο σεβασµός της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αυτό έχει κοµβική σηµασία για την πατρίδα µας, µια που έχει την
ευλογία να έχει µια διαχρονικά πλούσια ιστορική και πολιτιστική
κληρονοµιά.
Για αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας να επισηµάνω το πρόβληµα
που έχει προκύψει µε την ανέγερση κτηρίων µεγάλου ύψους
πάνω από οκτώ ορόφους πέριξ της Ακρόπολης, που είναι το παγκόσµιο τοπόσηµο της Αθήνας, κάτι που θέσαµε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και έχουµε κάνει και σχετική
ερώτηση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Συγκεκριµένα στις 21 Φεβρουαρίου ρωτάµε αν τηρήθηκαν
όλες οι προβλεπόµενες διοικητικές διαδικασίες, πώς θα αποφευχθούν τέτοιες παρατυπίες στο µέλλον, όταν µάλιστα δηµιουργούν τετελεσµένα, αν εξετάζεται η θέσπιση ηπιότερων όρων
δόµησης και αν σκοπεύει να προχωρήσει το Υπουργείο σε επανεξέταση των διοικητικών πράξεων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Είναι θετικό που το Υπουργείο Πολιτισµού δηλώνει, πως όπου
χρειαστεί θα υπάρξει και θεσµική παρέµβαση ώστε να σταµατήσει η κατάσταση, και έχει τεθεί και το πάγωµα των οικοδοµικών
εργασιών µέχρι να εξεταστεί το ζήτηµα. Το θέµα όµως είναι η
πολιτεία να βρίσκεται ένα βήµα µπροστά και να προβλέπει τη δηµιουργία τέτοιων προβληµάτων και να µη δηµιουργούνται τετελεσµένα ή στο παρά πέντε να προσπαθούµε να ανατρέψουµε την
υφιστάµενη κατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σεβαστάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Πολύ συχνά συµβαίνει να διαδέχοµαι τον κ. Μαυρωτά ή να προηγούµαι αυτού. Μας συνδέει
αυτή η κοινή µοίρα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία µάλλον είναι και η πιο µακροχρόνια σχέση.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Είναι µοιραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ακριβώς.
Είχε έναν εσωτερικό µονόλογο ο κ. Δαβάκης για την παραγωγή, τη χρησιµότητα, την εισφορά της Αριστεράς στον πολιτισµό. Αντιστοίχως είχε απαντήσει αλλά νωρίτερα από την θέση
του ερωτήµατος, ο κ. Σκουρολιάκος, στο τι εισέφερε συνολικά η
Αριστερά, ποιο είναι το ίχνος της Αριστεράς.
Δεν πρόκειται πια για αυτές τις παλιές ιδεολογικές συγκρούσεις. Οι ιδεολογικές συγκρούσεις έχουν αναβαπτιστεί, έχουν
αποκτήσει νέα περιεχόµενα, οι πολικότητες δεν έχουν τα εµφυλιοπολεµικά χαρακτηριστικά που είχαν την περίοδο παραδείγµατος χάριν της επιθεώρησης τέχνης, όπου µια θεώρηση, µια
κοσµοθέαση, η κοσµοθέαση της Αριστεράς, η ποίηση της Αριστεράς, οι θεωρητικές κατασκευές της Αριστεράς συγκρούονταν
µε την άλλη πλευρά.
Σήµερα έχουµε µια διάχυση των πολιτιστικών αντιλήψεων και
επίσης υπάρχει ένας εκδηµοκρατισµός, κατά κάποιον τρόπο, του
πολιτισµού, αλλά συγχρόνως υπάρχει και µια µαζική έκπτωσή
του, µια αποµείωσή του. Η µαζικοποίηση διά των νέων µέσων του
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πολιτισµού είναι προφανές ότι µερικές φορές τον εκχυδαΐζει.
Θα έλεγα, όµως, ότι παρ’ όλο που αυτό το νοµοσχέδιο έχει τον
τίτλο του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, στην πραγµατικότητα πρόκειται για πολύ σοβαρές διευθετήσεις εργασιακού χαρακτήρα. Έχουµε πει ότι άλλο η κουλτούρα και άλλο η
θεσµική οργάνωσή της. Εκεί µέσα παρεισφρέει το εργασιακό
ήθος, παρεισφρέει η κοσµοθέαση, που σχετίζεται µε τις εργασιακές σχέσεις και πολύ πρακτικά ζητήµατα. Άρα αυτό το νοµοσχέδιο έχει να κάνει µια µάχη οπισθοφυλακής και να αποκαταστήσει κατά κάποιον τρόπο εκκρεµότητες εργασιακές και άλλες.
Υπάρχουν δύο µεγάλα στοιχεία που εγώ θα εντόπιζα. Ο καθένας έχει τις ευαισθησίες και τις µονοµέρειές του. Το ένα είναι ότι
προσπαθεί να ανασυντάξει έναν ηθικό κώδικα, που σχετίζεται µε
τους εποπτευόµενους φορείς και µε τον συγκεκριµένο, µε τον
παιδικό σταθµό και µε ό,τι έκρυβε αυτός, χωρίς όµως να κάνει
µια πολεµική χειρονοµία, δηλαδή, χωρίς κατά κάποιο τρόπο να
ανοίξει µεγαλύτερο ρήγµα από αυτό που πάει να επουλώσει.
Το δεύτερο είναι µια πλευρά, ένα άρθρο που ίσως δεν εντοπίστηκε από τους οµιλητές ούτε στην επιτροπή. Το άρθρο 15 έχει
ενδιαφέρον, γιατί σχετίζεται µε τα δικαιώµατα του δηµοσίου που
αφορούν τα αντίγραφα. Σήµερα τα αντίγραφα δεν είναι τα προπλάσµατα µόνο, δηλαδή η περιουσία της πολιτείας από την αναπαραγωγή των αντιγράφων αρχαίων ή σύγχρονων. Το αντίγραφο
έχει µια πολύ διευρυµένη έννοια. Είναι και το animation, είναι και
οι πολλαπλές αφηγήσεις, οι πολλαπλές απεικονίσεις, που µπορεί
να ξεκινούν από ένα κεφάλι του Ερµή και να γίνονται µπλούζα,
να γίνονται δηλαδή εφαρµογές γραφιστικές.
Το Υπουργείο προσπαθεί να αποκτήσει ή να ανακτήσει ή να
υποδηλώσει ότι πρέπει να έχει την πνευµατική κατοχή τους. Και
είναι σωστό αυτό. Είναι βασικός κτήτορας, συλλογικός κτήτορας.
Και αυτές είναι ίσως οι σοβαρότερες απαντήσεις που αφορούν
το ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.. Ο βασικότερος κτήτορας του πνευµατικού µας
κεφαλαίου είτε του υπαρκτού είτε αυτού που αναδύεται –γιατί
το πνευµατικό κεφάλαιο ξέρετε ότι εξελίσσεται, η έρευνα προχωράει συνεχώς- είναι το όργανο της πολιτείας, είναι το Υπουργείο Πολιτισµού δηλαδή εµείς δι’ αυτού.
Άρα επιστρέφουµε και στο αρχικό διάβηµα ότι εµείς όλοι οι
πολίτες, οι απλοί πολίτες που είµαστε έξω από το σύστηµα και
εκφραζόµαστε από τον συλλογικό µας φορέα- που οργανώνει το
εθνικό βλέµµα το πολιτιστικό, που είναι το Υπουργείο Πολιτισµού- θα πρέπει να είµαστε αυστηροί στον έλεγχό του.
Θα πρέπει το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως και κάθε φορέας,
να µην αυτονοµείται, να µην ιδιωτικοποιείται άτυπα, ουσιαστικά.
Γιατί συµβαίνει αυτό, να έχεις έναν κατ’ επίφαση δηµόσιο τοµέα
αλλά στην πραγµατικότητα να αποτελείται από ένα άθροισµα
ιδιωτικών διευθετήσεων, προσωπικών διευθετήσεων, µερικές
φορές και ιδιοτελών διευθετήσεων. Πρέπει το Υπουργείο να είναι
κοινόκτητο, δηµοκρατικό και ανοιχτό, κάτι από το οποίο πάσχουν
πάρα πολλοί φορείς για πάρα πολλά χρόνια, να ανήκουν δηλαδή
στον πολίτη, να είναι ανοιχτοί στον πολίτη, να ελέγχονται από τον
πολίτη, χωρίς όµως απαραίτητα να προσχωρούν στις µαζικές
ορµές του και στις ενδεχοµένως ιδιοτελείς διαθέσεις του πολίτη.
Θα εντόπιζα ως σηµαντική βελτίωση την αναβάθµιση των προσόντων για τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή
Καλών Τεχνών της Τήνου. Είναι µια πολύ ιδιόρρυθµη µεταλυκειακή ή προπανεπιστηµιακή δοµή το Σχολείο, ουσιαστικά, Γλυπτικής που υπάρχει στην Τήνο. Έγινε µια προσπάθεια τα
τελευταία χρόνια βελτίωσης και διεύρυνση του προφίλ του. Νοµίζω ότι η αναβάθµιση των προσόντων είναι αυτονόητη. Σήµερα
τα εργαλεία ανάγνωσης της ιστορίας είναι εξίσου ισχυρά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ο κ. Τζαβάρας συγκρούεται µε τον κ. Ξυδάκη και η κ. Βάκη δεν
αποτελεί γέφυρα πια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Αριστερά είναι η κ. Βάκη. Δεν είναι «Γέφυρα». Είναι καθαρόαιµη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Είναι η τοµή σας.
Το εν λόγω Σχολείο, λοιπόν, Καλών Τεχνών είναι πολύ σηµαντικό και για έναν άλλο λόγο ότι παραλαµβάνει µια παράδοση.
Θα ενίσχυα, λοιπόν, την άποψη της κ. Κεφαλίδου σαν άνθρωπος της ευρυχωρίας, διότι όντως η πρώτη ύλη -που αφορά την
περιοχή της εννοώ- δηµιουργεί και αποτελεί ήδη συγκροτηµένο
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βλέµµα πνευµατικό δηλαδή φορτίο. Θα ήταν, λοιπόν, ενδιαφέρον
να υπήρχαν πιο συντεταγµένες και πιο συγκεκριµένες και ίσως
πιο αποδελτιωµένες προτάσεις, που θα µπορούσαν να περιλάβουν και τη Δράµα.
Έτσι κι αλλιώς τα νησιά όπως της Σάµου, της Ικαρίας, των
Φούρνων, οι τόποι µας έχουν ένα τεράστιο απόθεµα αντιφατικό,
και το Υπουργείο ευτυχώς αυτό το απόθεµα λόγιου πολιτισµού
και λαϊκού πολιτισµού, που πάντα ή ως συνήθως περιφρονείται,
νοµίζω ότι το στηρίζει ή τουλάχιστον ακούει την ανάγκη ενίσχυσής του.
Θα κλείσω µε ένα νησί γειτονικό µου. Το Μουσείο Βρανά είναι
µια εκκρεµότητα. Δεν θα την αφήσουµε. Αφορά τη Μυτιλήνη και
τη βιοµηχανική της ιστορία και νοµίζω ότι αυτό θα το δούµε στις
επόµενες νοµοθετικές διευθετήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιάννης Ανδριανός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο για µια ακόµη φορά αντιµετωπίζει αποσπασµατικά
και εµβαλωµατικά κάποια επιµέρους ζητήµατα, χωρίς να καταδεικνύει κάποια ευρύτερη ενιαία στρατηγική αναγκαία για την
αποτελεσµατική αξιοποίηση του τεράστιου συγκριτικού πλεονεκτήµατος, που είναι ο πολιτισµός για τον τόπο µας, για την πατρίδα µας.
Αφ’ ενός τα προβλήµατα που υπογράµµισε η εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας και αφ’ ετέρου τόσο η εξυγίανση του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας όσο και η ενσωµάτωση του παιδικού σταθµού
των υπαλλήλων στο Υπουργείο αλλά και η κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης του Μουσείου της Ακρόπολης, είναι ζητήµατα που προφανώς έπρεπε να διευθετηθούν. Όµως η χρονική
στιγµή της ψήφισης- δηλαδή µετά από τεσσεράµισι χρόνια στη
διακυβέρνηση και µετά από τέσσερις Υπουργούς- του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς τις πραγµατικές προθέσεις αυτών των ρυθµίσεων.
Σε ό,τι αφορά το Ταµείο Αλληλοβοήθειας, είναι χαρακτηριστικό ότι ο διαχειριστικός έλεγχος ανακοινώθηκε ήδη από τον
Αύγουστο του 2015. Έκτοτε η διαδικασία είχε ουσιαστικά τελµατώσει, για να επανέλθει σήµερα ουσιαστικά προεκλογικά το
θέµα. Και, µάλιστα, ενώ από τη µία το 2017 η Κυβέρνηση µιλούσε
για κατάργηση του ταµείου, χαρακτηρίζοντάς το ως αµαρτωλό,
την ίδια στιγµή η τότε Υπουργός Πολιτισµού ζητούσε από το
ΤΑΠΑ τη χρηµατοδότησή του µε 350.000 ευρώ.
Χαρακτηριστικό δε της προχειρότητα, µε την οποία χειρίστηκε
η Κυβέρνηση το θέµα, είναι ότι δεν φρόντισε καν να άρει εγκαίρως την εµπιστευτικότητα του πορίσµατος, πάνω στο οποίο,
όπως δηλώνει, βασίζει τις ενέργειές της, και να ενηµερωθούν οι
Βουλευτές και τα µέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
Σε ό,τι αφορά τον παιδικό σταθµό, ήδη µε το οργανόγραµµα
του 2014 προβλεπόταν η ενσωµάτωσή του στο Υπουργείο. Η σηµερινή Κυβέρνηση µε τις διαδοχικές ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού επέλεξε να µην ενεργοποιήσει το οργανόγραµµα διαιωνίζοντας έτσι το πρόβληµα, και σήµερα η δήθεν λύση που προάγεται, υπάγει τον παιδικό σταθµό στον άµεσο έλεγχο του εκάστοτε Υπουργού, ο οποίος ή η οποία θα µπορεί κατά την ευχέρειά του την ευχέρειά της, να καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Δεν επιλύσατε, λοιπόν, εγκαίρως ένα υπαρκτό ζήτηµα, αξιοποιώντας τη σχετική προεργασία.
Ως προς τον Οργανισµό Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της
Ακρόπολης η κατάργησή του και η µετατροπή του σε Οργανισµό
Αποπεράτωσης µε έργο την ανάδειξη της ανασκαφής του υπόγειου χώρου του µουσείου, η δηµιουργία υπαίθριου µουσείου, η
λειτουργία και η συντήρηση προβλεπόταν στο νοµοσχέδιο που
καταθέσαµε τον Νοέµβριο του 2014, όπως προβλεπόταν και η
διάλυσή του µετά το πέρας του αντικειµένου του, βεβαίως, µε τη
στελέχωση των οργανικών θέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης
από τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στον ως άνω οργανισµό.
Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει µε καθυστέρηση, δηλαδή, και στην
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απόφασή σας για την καταβολή επιδόµατος στους αρχαιοφύλακες της Δήλου, ζήτηµα που είχατε ξανά το περιθώριο να λύσετε
εδώ και τεσσεράµισι χρόνια, εντάσσοντάς το, µάλιστα, σε ένα
ευρύτερο ρυθµιστικό πλαίσιο, ώστε να καλύψει και άλλες περιπτώσεις ανά την επικράτεια.
Επειδή, λοιπόν, η προχειρότητα και η αποσπασµατικότητα χαρακτηρίζει σταθερά τη σηµερινή Κυβέρνηση, θέλω να επιστήσω
για µια ακόµη φορά την προσοχή στα επιτακτικά ζητήµατα ιδιαίτερα στον χώρο του πολιτισµού, που σας έθεσα και κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής των περιφερειών, και ιδίως να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προσλήψεις για τους αρχαιοφύλακες, τους υπαλλήλους καθαριότητας και τους υπαλλήλους στα
πωλητήρια των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, ώστε
να λειτουργήσουν µε την έναρξη της τουριστικής περιόδου,
καθώς και η προµήθεια των πωλητηρίων µε προϊόντα.
Θα είναι εντελώς απαράδεκτο να δούµε να επαναληφθεί η
περσινή εικόνα χάους και ντροπής, δηλαδή ενώ η τουριστική περίοδος ξεκινά ουσιαστικά στη χώρα µας από τον Μάρτιο, να υπογραφούν συµβάσεις στα µέσα του Ιουλίου.
Επιτέλους πρέπει να δούµε τον πολιτισµό τόσο ως ένα ηθικό
και εθνικό χρέος όσο και ως το τεράστιο αναπτυξιακό εργαλείο
που είναι για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και για την τόνωση
της εθνικής οικονοµίας αλλά και των τοπικών οικονοµιών.
Είναι, πραγµατικά, κρίµα να µην έχει προχωρήσει ο αναγκαίος
εκσυγχρονισµός του ΤΑΠΑ, για τον οποίον είχατε δεσµευτεί, και
να παρουσιάζει εικόνες ντροπής µε κλειστά και άδεια πωλητήρια
και αναψυκτήρια στα µουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, µε ελλείψεις εκτός από το προσωπικό σε προϊόντα αλλά
και προβλήµατα στην καθαριότητα σε αρχαιολογικούς χώρους
ιδιαίτερης σηµασίας όπως οι Μυκήνες και το Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτισµός µας χρειάζεται και
αξίζει µια διαφορετική προσέγγιση, µια ολοκληρωµένη σοβαρή
και υπεύθυνη στρατηγική, που πρέπει όλοι µαζί να υπηρετήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Ξυδάκης από τον
ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε έναν έπαινο, µια απονοµή συγχαρητηρίων
στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, διότι, επιτέλους, µετά
από τέσσερα χρόνια αναδοµείται µια δοµή που παρήγαγε νόσο,
αδιαφάνεια και κατ’ ουσίαν αποτελούσε ένα πορτοφόλι πολιτικού
χρήµατος.
Το έχουµε πει από εδώ, από το Βήµα της Ολοµέλειας της Βουλής, ότι ήταν µια µικρογραφία ΚΕΕΛΠΝΟ µέσα στο Υπουργείο
Πολιτισµού, και η πρώτη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Αλέξη Τσίπρα είχε
αναδείξει το θέµα από τους πρώτους µήνες, και τον Αύγουστο
του 2015 είχαµε παραγγείλει –ήµουν εγώ τότε στο Υπουργείοδιαχειριστικό έλεγχο. Είχαµε κατανοήσει τον πολιτικό µηχανισµό
και την αδιαφάνεια που υπήρχε εκεί.
Δυστυχώς υπάρχουν ακόµη και σε άλλα Υπουργεία παρόµοια
ταµεία. Και αυτά θα πρέπει να θεραπευτούν και να ξεριζωθούν
και να σταµατήσει αυτή η αταξία, η οποία σε αδρές γραµµές
πρόκειται για ένα σωµατείο, µια ένωση φυσικών προσώπων της
οποίας η διοίκηση συγκροτείται µε υπουργικές αποφάσεις και η
χρηµατοδότηση πάλι µε υπουργικές αποφάσεις.
Είναι ντροπή και για το εργατικό κίνηµα που βρίσκεται στα θεµέλια του νεωτερικού πολιτισµού της Δύσεως, να έχει τέτοιον
εναγκαλισµό µε την πολιτική εξουσία, και είναι ντροπή, επίσης,
για µια δηµοκρατική πολιτεία να δηµιουργεί τέτοιες δοµές.
Άλλος ένας έπαινος αξίζει για µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού -πάλι που είχε εξαγγελθεί παλιότερα- για προκηρύξεις των θέσεων καλλιτεχνικών διευθυντών στους καλλιτεχνικούς οργανισµούς. Κάθε καλλιτεχνική κοινότητα πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη της επιλογής των προσώπων της µε δηµοκρατικές, ανοιχτές, διαφανείς διαδικασίες, και τα κακεντρεχή
σχόλια που ακούστηκαν για τον άγονο διαγωνισµό στο Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αφορούν µόνο το τυπικό µέρος. Θα
επαναπροκηρυχθεί και θα προχωρήσει.
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Η πολιτική κατεύθυνση, η πολιτική ενέργεια είναι αναµφίβολα
ορθή. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες της Δύσεως, στην οποία
ανήκουµε, και έτσι πρέπει να γίνεται και εδώ. Κανένας Υπουργός
δεν είναι παντογνώστης και πανέξυπνος, ώστε όλες του οι ενέργειες και οι διορισµοί καλλιτεχνικών διευθυντών να είναι ορθές,
και δεν µπορεί να παραβλέπει τη συµµετοχή των καλλιτεχνικών
κοινοτήτων στη διαµόρφωση µιας διοίκησης ενός µεγάλου οργανισµού. Βοηθά και επικουρεί η καλλιτεχνική κοινότητα, διά των
εκλεκτορικών σωµάτων που συγκροτούνται και επιλέγουν.
Μετά τους επαίνους οι εκκλήσεις και τα παράπονα προς το
Υπουργείο Πολιτισµού. Θα ήθελα να µάθω τι έχει κάνει το Υπουργείο Πολιτισµού µε το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε ποιο
στάδιο βρίσκεται ο εξαγγελθείς νέος οργανισµός.
Αυτή είναι η ατµοµηχανή του ελληνικού πολιτισµού. Αυτή είναι
η ατµοµηχανή που µπορεί να τροφοδοτήσει και τη συντήρηση
και την ανάδειξη των µνηµείων και της κληρονοµιάς και να είναι
ο αιµοδότης του σύγχρονου πολιτισµού. Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων είναι ο µεγάλος ασθενής και αυτός ο οργανισµός,
τον οποίο πιστεύω και ακουσίως αλλά κυρίως εκουσίως, παραµένει σε παράλυση, για να τον αρµέγουν κάποιοι επιτήδειοι.
Τι έχει γίνει µε έναν ργανισµό, του οποίου το πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης είναι από τη δεκαετία του 1970; Δεν έχει γενικό διευθυντή. Δεν έχει διευθυντή εµπορικής εκµετάλλευσης.
Δεν έχει οργανωµένο τµήµα µηχανοργάνωσης. Δεν έχει οικονοµικό διευθυντή.
Έχει εξαγγελθεί ο οργανισµός τουλάχιστον δυόµισι χρόνια.
Πού βρίσκεται; Πρέπει να έχουµε κάποιες απαντήσεις. Τι γίνεται
η εφαρµογή ψηφισθέντων οργανισµών, οργανογραµµάτων και
εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας σε δεκάδες άλλους εποπτευόµενους οργανισµούς του Υπουργείου Πολιτισµού; Πού βρίσκονται αυτά τα θέµατα;
Τι συµβαίνει µε τον µη εφαρµοσθέντα Οργανισµό του Μουσείου Ακροπόλεως; Το Μουσείο Ακρόπολης προβλέπει θέση γενικού διευθυντή και πέντε διευθύνσεις. Τι κάνει το διοικητικό
συµβούλιο; Τι κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού;
Από αυτό εδώ το Βήµα είχαµε τροποποιήσει τον ιδρυτικό νόµο
του Μουσείου Ακροπόλεως, για να παραταθεί η θητεία του Προέδρου κ. Παντερµαλή. Είχα πει τότε από αυτό το Βήµα ότι επιβραβεύουµε τον κ. Παντερµαλή, που µετά από έντεκα χρόνια δεν
έχει εφαρµόσει τον οργανισµό; Σε αυτά πρέπει να απαντήσουµε.
Είχε υπερβεί το όριο ηλικίας και έγινε παράταση µε τροποποίηση του νόµου. Απαιτούµε από τον κύριο Πρόεδρο και από την
πολιτική ηγεσία -είναι διοικητικές πράξεις- να εφαρµοστεί ο
νόµος. Δεν εφαρµόζουµε τους νόµους, δεν έχουµε οργανισµούς,
δεν πληρούνται τα οργανογράµµατα, δεν τηρούνται οι εσωτερικοί κανονισµοί λειτουργίας.
Τέλος πρέπει να υπερβούµε -και εδώ έχουµε πρώτα δείγµατατις δυσκαµψίες της δηµόσιας διοίκησης, εκµεταλλευόµενοι την
τεχνογνωσία του ιδιωτικού τοµέα. Δεν είναι ταµπού αυτό. Για κανέναν δεν πρέπει να είναι ταµπού. Είναι ταµπού για τον νεοφιλελευθερισµό, ο οποίος θέλει να καταργήσει τον δηµόσιο τοµέα.
Η σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού πρέπει να αξιοποιείται, όταν
υπάρχει έτοιµο λογισµικό, όταν υπάρχουν έτοιµοι οι οργανισµοί,
όταν υπάρχουν έτοιµοι άνθρωποι.
Είναι περιττό το δηµόσιο να ανακαλύπτει από την αρχή τον
τροχό και να στήνει δυσκίνητους µηχανισµούς, ενώ πρέπει να
γνωρίζουµε ότι όλη αυτή η τεράστια οικονοµική και πολιτιστική
δυνατότητα της κληρονοµιάς, µπορεί να είναι ατµοµηχανή για
πάρα πολλά πράγµατα και για τη συντήρησή του και την ανάδειξή του, όπως είπαµε και πριν, και για να τροφοδοτήσει δράσεις σύγχρονου πολιτισµού οι οποίες είναι κοστοβόρες και οι
οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την ανάδειξη µιας νέας
εθνικής αυτοπεποίθησης.
Δεν µπορούµε να ξαναφτιάχνουµε από την αρχή πράγµατα.
Ας χρησιµοποιήσουµε αυτά που υπάρχουν. Και να κατανοηθεί
από τον ελληνικό λαό, µε παραδείγµατα και πράξεις, ότι όταν
αξιοποιείς την πολιτιστική σου κληρονοµιά, µπορείς να παράγεις
και την αναγκαία αυτοπεποίθηση και µία νέα αναβαθµισµένη,
ανοιχτή, εξωστρεφή ταυτότητα υπερηφάνειας. Επίσης πρέπει να
δώσουµε στους συµπολίτες µας να καταλάβουν ότι είναι µία µη-
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χανή προόδου, παραγωγής κοινωνικού πλούτου, καλών θέσεων
εργασίας και πολλαπλών πυροδοτήσεων της επιχειρηµατικότητας.
Αυτό µε λίγα λόγια, πρακτικά συµποσούται σε µία ριζική ανακαίνιση του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
στο οποίο θα περίµενα να ακούσω από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου τι έχει γίνει µετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Χριστόφορος Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η Αντιπολίτευση -κυρίως
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- καταγγέλλει το νοµοσχέδιο ως
αποσπασµατικό, προεκλογικό και άνευ καλλιτεχνικής πνοής. Οι
ίδιοι οι καλλιτέχνες λένε ότι αλίµονο στη χώρα που ο Υπουργός
Πολιτισµού καθορίζει την πολιτιστική δηµιουργία και πως η τέχνη
για να ανθίσει χρειάζεται δοµές και υποδοµές. Άρα, αν πρέπει να
κριθούµε, θα πρέπει να κριθούµε σε αυτά τα δύο γεγονότα.
Ποια είναι η εικόνα που παραλάβαµε; Ένα βοµβαρδισµένο
τοπίο στον χώρο του πολιτισµού, στον χώρο του βιβλίου, των εικαστικών, της µουσικής, του θεάτρου, του κινηµατογράφου.
Ποια ήταν η λανθάνουσα ή αν θέλετε η υπόγεια πολιτική των
προηγούµενων κυβερνήσεων; Ήταν αυτό που λέµε η ιδρυµατοποίηση της πολιτιστικής ζωής, η παράδοση δηλαδή της στρατηγικής για τον πολιτισµό στα ιδιωτικά πολιτιστικά ιδρύµατα.
Θέλετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα; Όταν ήλθαµε στην
Κυβέρνηση το 2015, οι δεκατρείς σύγχρονες αίθουσες πολιτιστικής παράδοσης ήταν όλες των ιδιωτικών ιδρυµάτων, Μέγαρο
Μουσικής, Κέντρο Πολιτισµού «Σταύρος Νιάρχος», Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, Ίδρυµα «Θεοχαράκη», «Κακογιάννη» και πάει
λέγοντας. Δείτε σήµερα την εικόνα. Τόσες δυνατότητες έχει να
παρουσιαστεί η καλλιτεχνική δηµιουργία.
Ξέρετε, από το 2011 και επί υπουργίας Γερουλάνου, αυτή η
πολιτική άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και αν θέλετε και µία
θεωρητική παράσταση µε τη «λευκή Βίβλο». Ήταν στην πραγµατικότητα η µεταφορά της ευθύνης στα ιδιωτικά ιδρύµατα και η
υποχώρηση του κράτους σε όλους τους τοµείς πολιτιστικής δηµιουργίας.
Θα πει κανείς «και πριν»; Θέλω να είναι σαφές αυτό. Δεν νοσταλγούµε την εποχή της ευηµερίας, της λεγόµενης ευηµερίας,
της πλαστής ευηµερίας, της ευηµερίας µε δανεικά και φούσκες,
ούτε αναπολούµε φυσικά το δίπολο που ήταν µέχρι και τις µέρες
µας, την υποκουλτούρα για τα λαϊκά στρώµατα και την αναµασηµένη τροφή από τις µητροπόλεις του καπιταλισµού για τις
ελίτ. Επίσης, δεν είµαστε εχθροί των ιδρυµάτων. Αντίθετα, αναγνωρίζουµε ότι πολλά από αυτά παράγουν προϊόν και µάλιστα,
µε δικούς τους πόρους. Τα περισσότερα, όµως, είναι κλειστοί
χώροι διαχείρισης του πολιτιστικού προϊόντος.
Τι χρειάζεται για να µπορέσει να παραχθεί πολιτισµός και µάλιστα ελεύθερος; Δεν λέµε ότι δεν υπάρχει. Αυτή είναι µία δεύτερη διαπίστωση της κρίσης, δηλαδή ότι την ίδια στιγµή που
υπήρχε φτώχεια, ένα ασφυκτικό πλαίσιο, η καλλιτεχνική δηµιουργία ανθούσε από κάθε πόρο της κοινωνίας. Είναι εντυπωσιακό
το πόσες πρωτοβουλίες, συλλογικότητες παρήγαγαν τέχνη, παρήγαγαν διανόηση, παρήγαγαν εικαστική δηµιουργία στην περίοδο της κρίσης.
Αυτό που χρειάζεται για µας είναι να δηµιουργήσουµε αφ’
ενός τις οργανωτικές δοµές -γι’ αυτό έχει νόηµα το συγκεκριµένο
άρθρο που µιλάει για την υποχρέωση των οργανισµών στη Λυρική, στο Μέγαρο, στο Κέντρο Κινηµατογράφου- την καλλιτεχνική ανεξαρτησία -είπε ο κ. Ξυδάκης, την υποχρέωση να µπορεί
να επιλέγεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής µε ελεύθερο δηµόσιο
διαγωνισµό- και την ασφάλεια και αξιοπρέπεια των εργαζοµένων,
όπως ορίζει σε πάρα πολλά περιστατικά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα κάνω και ένα σχόλιο που έχει ενδιαφέρον και από τη συζήτηση µε τους φορείς για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, για το Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Είναι, όπως είπε και ο κ. Δελής, ψευδεπίγραφο όνοµα. Δεν πρόκειται περί αυτού, δεν πρόκειται περί ενός
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Ταµείου Αλληλοβοήθειας. Ξέρετε στην παράδοση του συνδικαλιστικού κινήµατος, στην παράδοση του εργατικού κινήµατος
υπάρχουν τα Ταµεία Αλληλοβοήθειας ως µέρος και της συγκρότησής του, της αυτονοµίας του.
Κατ’ αρχάς, η συγκεκριµένη διαχειριστική επιτροπή δεν είναι
ένα προϊόν της κοινωνικής αυτονοµίας. Αντίθετα είναι ένα όργανο όπου υπάρχουν οι εργαζόµενοι, υπάρχει το Υπουργείο, ο
εργοδότης και µέσα διαχειρίζονται διάφορα ζητήµατα, που αφορούν είτε τον παιδικό σταθµό είτε τις κατασκηνώσεις, όπως θα
µπορούσε να ήταν η επικουρική ασφάλιση, το εφάπαξ και οτιδήποτε. Αυτοί είναι οι διαχειριστικοί οργανισµοί. Για να είναι ταµείο
αυτασφάλειας, προϋποθέτει κοινωνική αυτονοµία.
Κοινωνική αυτονοµία σηµαίνει ότι η διεύθυνσή του επιλέγεται
από τους ίδιους τους εργαζόµενους, λογοδοτεί στους εργαζόµενους και άρα, και επανεκλέγεται από τους ίδιους εργαζόµενους, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό, τότε
δεν θα είχαµε τα συµπτώµατα διαφθοράς, δεν θα είχαµε τα φαινόµενα κρατικού συνδικαλισµού, δεν θα είχαµε τα δικαστήρια
µέσα στα συνδικάτα. Θα είχαµε τη δυνατότητα του ελέγχου και
της αυτοκάθαρσης.
Θα κλείσω µε ένα πολύ παραστατικό γεγονός. Ξέρετε, για τρία
χρόνια δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα µε το Ταµείο Αυτασφάλειας. Ξέρετε γιατί; Γιατί τον Οκτώβρη του 2014 ανανεώθηκε
η θητεία του, ενώ έληγε τον Φλεβάρη του 2018, ακριβώς για να
µην µπορούµε να το ελέγξουµε. Γιατί το καταστατικό δεν επέτρεπε στο κράτος να ελέγξει τον συγκεκριµένο οργανισµό.
Άρα, όταν µας κατηγορούν και µας καταγγέλλουν, πρέπει λιγάκι µε άλλο τρόπο να δείχνουν και ποια ήταν η προηγούµενη
πολιτική τους, ποια ήταν τα πραγµατικά περιστατικά και πώς
φαντάζονται το µέλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Αποστολάκης,
για να παρουσιάσει µια τροπολογία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει καταθέσει µία τροπολογία για δύο επείγουσες
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Η µία αφορά στο πολιτικό
προσωπικό του Υπουργείου και η άλλη στα ανώτατα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων.
Ως προς τους πολιτικούς υπαλλήλους, η τροπολογία ρυθµίζει
τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και έχει δύο άρθρα. Το πρώτο αφορά
στη µοριοδότηση των υπαλλήλων που είναι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων.
Συγκεκριµένα, στις Ένοπλες Δυνάµεις υπάρχει Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία παρέχει ποιοτική εκπαίδευση ανώτερου κύκλου σπουδών, σε µεγάλο φάσµα
αντικειµένων, όπως η ανάπτυξη δικτύων πληροφορικής, συστηµάτων υποδοµών και άλλα, κι επίσης, η σχολή αυτή διοργανώνει
σεµινάρια τα οποία παρακολουθούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου, προκειµένου να καταρτίζονται σε επιµέρους θέµατα Πληροφορικής. Αυτή τη σεµιναριακή εκπαίδευση θέλουµε να µοριοδοτήσουµε, ώστε να αποτυπώνεται στην εικόνα των υπαλλήλων
που κρίνονται για προϊστάµενοι η πραγµατική εικόνα των προσόντων τους.
Η ρύθµιση που προτείνουµε εντάσσεται στον Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, βάζει όριο στο µέγιστο αριθµό των σεµιναρίων που
µοριοδοτούνται και είναι πλήρως εναρµονισµένη µε το νοµικό
πλαίσιο που διέπει γενικά τους δηµοσίους υπαλλήλους άλλων
φορέων, οι οποίοι, άλλωστε, ήδη λαµβάνουν αντίστοιχο αριθµό
µορίων για τις δικές τους θέσεις προϊσταµένων.
Το δεύτερο σκέλος αφορά στα συµβούλια επιλογής προϊσταµένων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στα οποία συµµετέχουν
οι προϊστάµενοι διευθύνσεων πολιτικού προσωπικού των τριών
γενικών επιτελείων. Σκοπός της ρύθµισής µας είναι να υπάρχει
µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και αµεροληψία στις κρίσεις
αυτές και για τον λόγο αυτόν εξαιρούµε από τα συµβούλια αυτά
τους υπαλλήλους που κρίνονται για θέσεις στο επιτελείο το
οποίο ήδη υπηρετούν.
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Η συγκρότηση του συµβουλίου θα γίνεται µε κλήρωση και νοµίζω ότι ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει ότι, µε τη διάταξη αυτή,
παρέχουµε τα εχέγγυα πραγµατικά δίκαιων και αµερόληπτων
συλλογικών οργάνων.
Συµπληρωµατική ρύθµιση στο πρώτο αυτό µέρος είναι και η
συµµετοχή στο Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων του
Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας έναντι του
Γενικού Γραµµατέα, γιατί αποτελεί πάγια τακτική πλέον τα τελευταία χρόνια να µην ορίζεται o γενικός γραµµατέας αλλά ο ειδικός
γραµµατέας, οποίος και προΐσταται του ενιαίου διοικητικού
τοµέα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας αφορά το στρατιωτικό
προσωπικό και συνιστά ρύθµιση µιας εκκρεµότητας, η οποία
υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, σχετικά µε κατηγορίες ανώτατων αξιωµατικών που διέπονται από τον παλαιότερο νόµο περί
ιεραρχίας και προαγωγών, τον ν.2439/1996. Ο νόµος αυτός, παρότι έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, ώστε να είναι σύγχρονος
και λειτουργικός, εξακολουθεί να περιέχει διατάξεις που χρειάζονται προσαρµογή στις σηµερινές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων.
Μια από αυτές αφορά ανώτατους αξιωµατικούς µε καταληκτικό βαθµό ταξιάρχου, δηλαδή εκείνους που λόγω του Σώµατος
στο οποίο υπηρετούν, ο βαθµός αυτός είναι ο ανώτερος στον
οποίο µπορούν να προαχθούν. Οι αξιωµατικοί, λοιπόν, αυτοί,
όταν έχουν τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, υποχρεωτικά αποστρατεύονται µόλις συµπληρώσουν ένα έτος στον βαθµό τους.
Ο νόµος δηλαδή σήµερα αφαιρεί από το Συµβούλιο Αρχηγών
των Γενικών Επιτελείων τη δυνατότητα να κρίνει αν πράγµατι
ένας ανώτατος αξιωµατικός µπορεί και πρέπει να παραµείνει στη
θέση του για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, αλλά οδηγεί αναγκαστικά στην αποστρατεία του, έχοντας µόλις ένα έτος στον
βαθµό.
Το προφανές πρόβληµα που δηµιουργεί η διάταξη αυτή είναι
ότι στερεί από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων ικανά και άξια
στελέχη που έχουν µακρά και ευδόκιµη υπηρεσία, αλλά και την
εµπειρία που χρειάζεται η θέση στην οποία υπηρετούν.
Με την τροποποίηση, εποµένως, που κάνουµε σήµερα, δίνουµε τη δυνατότητα στους αρχηγούς των κλάδων να επιλέγουν
την παραµονή στην υπηρεσία αυτών των στελεχών για ένα επιπλέον έτος, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τους αξιωµατικούς
βαθµού ταξίαρχου, που έχουν διαφορετική προέλευση και µεγαλύτερο καταληκτικό βαθµό, για τους οποίους βέβαια δεν υπάρχει
ούτε υπήρχε σχετικός περιορισµός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε και εσείς να παρουσιάσετε µια τροπολογία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν έχει έρθει ακόµα.
Είναι τροπολογία όχι του Υπουργείου µου αλλά του Υπουργείου
Παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καλώς, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που είναι εδώ ο κ. Τζαβάρας, για να του θυµίσω τι
είχε ειπωθεί και πώς µε είχε αποκαλέσει την 1η-8-2017, κύριε
Τζαβάρα.
Είχα ξαναµιλήσει τότε για το µεγαλοστέλεχός σας, τον Βουλευτή σας, τον Νίκο Γεωργιάδη και µου µιλούσατε χωρίς ντροπή,
γι’ αυτά που έλεγα. Δεν περιµένατε τη δικαιοσύνη, τον υποστηρίζατε τότε µε θέρµη, έτσι λέγατε. Τον καλύπτατε κι είχατε πει
συγκεκριµένα, δικά σας λόγια είναι, τα άκουγα σήµερα στο βίντεο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι εκτός Κανονισµού, αλλά
θα µου δώσετε τον λόγο να απαντήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας τον δώσει τον λόγο να
απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν µιλάω σε εσένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Τζαβάρας…
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν µιλάω σε εσένα, κύριε!
Μιλάω στον Πρόεδρο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, θα πω εγώ τι λέγατε
τότε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάνεις το τεράστιο σφάλµα να
απευθύνεσαι προσωπικά σε Βουλευτή, ενώ το άρθρο 66 του Κανονισµού της Βουλής απαγορεύει σε όποιον ανεβαίνει σε αυτό
το Βήµα να απευθύνεται σε πρόσωπο, αλλά έχει την υποχρέωση
να απευθύνεται στο Σώµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, καλά, εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν πρόκειται να προσωποποιήσουµε τη σχέση µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σιγά µην προσωποποιήσουµε!
Κατ’ αρχάς, δεν έχουµε καµµία σχέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τζαβάρα, θα
σας δώσω τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με φίλους παιδεραστών εγώ
δεν έχω καµµία σχέση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είσαι εκπρόσωπος του φασισµού και είµαι εκπρόσωπος της δηµοκρατίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τζαβάρα, θα
σας δώσω τον λόγο. Καθίστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν υπάρχει πεδίο επικοινωνίας
µεταξύ µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφώς και δεν υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πάρτε το χαµπάρι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο! Πάρτε το χαµπάρι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όσο απευθύνεστε σε εµένα
προσωπικά, εγώ θα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένα σηµείο επαφής δεν έχουµε µε φίλους παιδεραστών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είσαι εκπρόσωπος του φασισµού!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με φίλους παιδεραστών δεν
έχουµε καµµία απολύτως σχέση, όντως!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτοί σε εσάς ανήκουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έλεγε, λοιπόν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτοί από τα µυαλά σας προέρχονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κύριοι
εσείς της Νέας Δηµοκρατίας που υποστηρίζετε τους παιδεραστές. Ακούστε τι λέγατε. Την 1η-8-2017 έλεγε τα εξής ο κ. Τζαβάρας. Αποκαλούσε κάτι τύπους, λέει, σαν κι εµένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τύπος είσαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Κι έλεγε για χυδαιότητες. Βέβαια χυδαιότητες δεν ήταν αυτά που έλεγα εγώ. Χυδαιότητες ήταν αυτά που έκανε ο Βουλευτής σας, που σιχαίνοµαι
που κάθοµαι στα ίδια έδρανα µε έναν παιδεραστή, ο οποίος πλήρωνε 18 ευρώ για να πηγαίνει µε ανήλικα αγοράκια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν θα απευθύνεστε
προσωπικά τώρα στον κ. Τζαβάρα. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως τι θέλετε εδώ µέσα; Θέλετε να τα κρύβουµε όλα;
Κύριε Πρόεδρε, µίλησε η δικαιοσύνη χθες. Μιλάµε για ένα καταδικασµένο Βουλευτή. Θέλετε να το κρύβουµε; Θέλετε να τα
βάζουµε όλα κάτω από τη µοκέτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να µην απευθύνεστε
προσωπικά λέω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν απευθύνοµαι. Δεν έχω
κανέναν λόγο να απευθυνθώ.
Είχε πει ο κ. Τζαβάρας, λοιπόν, ότι έπρεπε να κάνουµε αυτοκάθαρση πριν µπούµε στο Κοινοβούλιο. Και αυτό λέω κι εγώ. Συµφωνώ µαζί του. Πρέπει να κάνουµε την αυτοκάθαρσή µας πριν
µπούµε εδώ.
Χθες, λοιπόν, µίλησε η δικαιοσύνη. Δεν µιλάµε στον αέρα πια,
δεν µιλάµε χωρίς στοιχεία. Μιλάµε µε απόλυτα στοιχεία, ατράνταχτα για έναν άνθρωπο.
Επειδή µιλάτε πολύ και λέτε διάφορα, θα ήθελα εδώ, στις κυρίες των Πρακτικών, να καταθέσω αυτή τη φωτογραφία που δείχνει τον κ. Γεωργιάδη µε τον κ. Μητσοτάκη. Παιδεραστής ο κ.
Γεωργιάδης και µε τη βούλα! Πανηγύρια την ηµέρα που βγήκε ο
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Αρχηγός σας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ντρέπεσαι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί; Δεν επιτρέπεται; Σοβαρά;
Δεν επιτρέπεται; Νίκος Γεωργιάδης ο ένας, Άδωνις ο άλλος. Πανηγυρίζουν. Καταθέτω και αυτή. Σε καλύτερη ανάλυση οι δύο Γεωργιάδηδες την ηµέρα που εκλέχθηκε ο Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας.
Εδώ, σε µια άλλη, είναι µε τον κ. Δένδια ο κ. Γεωργιάδης. Την
καταθέτω και αυτή.
Και εδώ ξανά µε τον κ. Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος αυτός καθόταν εδώ, σε αυτά τα έδρανα, χωρίς ντροπή βέβαια γι’ αυτά που
είχε κάνει. Όταν τον έπιασαν στη Μολδαβία, χρησιµοποίησε το
διπλωµατικό του διαβατήριο για να διαφύγει και να έρθει εδώ,
για να έχει την πλήρη κάλυψη της ελληνικής δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλα αυτά συµβαίνουν στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Δεν
συµβαίνουν στο εξωτερικό, δεν συµβαίνουν στην Αυστραλία.
Χθες τα ΜΜΕ έπαιζαν για έναν παιδεραστή πάστορα στην Αυστραλία, αλλά ούτε λέξη για το δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Δεν
ξέρω τι να πω. Μάλλον χαζοµάρα; Βλακεία; Στην κατάθεσή του
ο άνθρωπος αυτός είπε τα εξής: «Ο Μητσοτάκης είναι σαράντα
χρόνια φίλος µου. Εγώ ήµουν το δεξί χέρι του Μητσοτάκη στην
προεκλογική του καµπάνια, όταν βγήκε Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας». Και µάλιστα, θα διαβάσω επί λέξει τι είπε ο άνθρωπος αυτός, απολογούµενος. Του είπε ο κ. Μητσοτάκης -τα είπε
στο δικαστήριο, δεν τα λέω εγώ- τα εξής: «Φύγε από το προσκήνιο για δυο-τρεις µήνες µέχρι να κάτσει το θέµα -δεν πρόκειται
να δικαστείς- και σε λίγο θα είσαι πάλι πίσω κανονικά».
Αν θέλετε, λοιπόν, εσείς, της Νέας Δηµοκρατίας -και δεν το
προσωποποιώ, αν και εσείς θα απαντήσετε και θα τον υποστηρίξετε- απαντήστε επί της ουσίας. Απεφάνθη η δικαιοσύνη; Απεφάνθη. Να µας πείτε, λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, το
δεξί χέρι, αυτός ο σκιώδης σύµβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρωτοφανές, βέβαια, στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Ελλάδος µας. Είναι πρωτοφανές, όντως. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θα ήθελα να ζητήσετε τουλάχιστον µια συγγνώµη από τον ελληνικό λαό, να ζητήσετε συγγνώµη από αυτά τα παιδάκια που
βιάστηκαν αγρίως από τον συνάδελφό σας και βέβαια, να ζητήσετε συγγνώµη από τους αθώους, αγνούς πατριώτες που πιστεύουν στο «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια» και έχουν παγιδευτεί στο κόµµα σας. Ποια «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια», βέβαια,
αφού σε λίγες µέρες µαθαίνουµε -ήδη αγοράστηκαν τα χαλιάεγκαινιάζεται το τζαµί στην Αθήνα, ένα τζαµί που πανηγυρικά
µαζί, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία, έφτιαξαν στο κέντρο των Αθηνών.
Εσείς, οι συριζαίοι, βέβαια, έχετε άλλα. Έχετε προδώσει τη
Μακεδονία µας, πάλι σε συνεργασία µε τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν
πρέπει να τα ξεχνούµε αυτά, γιατί το όνοµα «Βόρεια Μακεδονία»
το είχε δώσει το 2008 η Νέα Δηµοκρατία µε Μπακογιάννη και Καραµανλή.
Σήµερα η κ. Γεροβασίλη πήγε στην Πτολεµαΐδα. Την υποδέχτηκαν µε πάρα πολλή αγάπη οι πολίτες της Πτολεµαΐδας. Όπου
πάτε, σας διώχνουν, δεν σας θέλουν, σας θεωρούν ανεπιθύµητους. Είστε µια Κυβέρνηση ενός δήθεν δηµοκρατικού κράτους
που δεν µπήκε καν στον κόπο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Διαβουλευτείτε, κύριε Τζαβάρα. Μπράβο! Χαίροµαι που διαβουλεύεστε µε την κ. Βάκη. Αυτά δεν τα δείχνει η κάµερα και
αυτά συµβαίνουν. Είχαµε δει τις προάλλες να µιλάει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εσείς αναλαµβάνετε
την ευθύνη για ό,τι γίνεται εκεί πέρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέω στον κόσµο τι γίνεται
από κάτω. Διότι µιλάω για συµπόρευση Νέας Δηµοκρατίας και
ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ρωτάω αν αναλαµβάνετε την ευθύνη…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Την αναλαµβάνετε.
Ωραία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Την ώρα που λέω για συµπόρευση Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπω να συµβαίνει
µπροστά µου. Σαφώς και θα το πω. Γιατί να µην το πω; Είναι κρυφό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν είναι καθόλου
κρυφό. Πάµε παρακάτω τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καθηµερινά, λοιπόν, σε όλες τις
πόλεις της Ελλάδος, όπου προσπαθούν τα στελέχη σας να πουν
για το µεγάλο αφήγηµα της Μακεδονίας, για τη σούπερ πατριωτική Συµφωνία των Πρεσπών, σας διώχνουν. Σας διώχνουν, δεν
είστε αποδεκτοί και σας θεωρούν προδότες, όπως προδότες σάς
θεωρούµε και εµείς. Πρέπει να έρθει σύντοµα µια εθνικιστική κυβέρνηση, για να καθαρίσει επιτέλους αυτή η πατρίδα, να καθαρίσει η Ελλάδα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτή η λέξη, όµως,
δεν πρέπει να ακούγεται εδώ µέσα.
Κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Να ανέβω στο Βήµα, γιατί θα
απαντήσω στον κύριο επί προσωπικού, αλλά θα τοποθετηθώ κιόλας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα του απαντήσω και εγώ µετά
επί προσωπικού. Μην ανησυχείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σιγά µην πέσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι θα κάνουµε τώρα;
Τη συνεδρίαση του προσωπικού θα κάνουµε εδώ πέρα τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού το θέλει έτσι, έτσι θα κάνουµε και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε αναγκάζετε
εσείς, που µου είπατε ότι θα κάνουµε τοποθέτηση επί προσωπικού, να αναλάβω εγώ ως πρόσωπο απέναντι στον εκπρόσωπο
του φασισµού, να υπερασπιστώ τη δηµοκρατία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε ο εκπρόσωπος…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και το λέω αυτό, γιατί όση ώρα
τον ακούγατε να παραβιάζει τον Κανονισµό και να απευθύνεται
προσωπικά σε εµένα, δεν τον ανακαλέσατε στην τάξη. Άρα, λοιπόν, σας άρεσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ πάρα πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παρακαλώ πάρα πολύ, θα µε
αφήσετε να µιλήσω. Εγώ δεν είµαι ούτε συριζαίος ούτε χρυσαυγίτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γιατί το λέτε αυτό; Τι
σηµαίνει αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακούστε µε και αν θέλετε να
µου στερήσετε τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθόλου. Ίσα-ίσα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …θα ντραπώ πάρα πολύ που
προεδρεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι είναι αυτά τώρα
που λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ό,τι λέω το ακούτε και γράφεται.
Ακούστε, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αλλάξτε το ύφος
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ απέναντι σε εκπροσώπους
του φασισµού δεν οφείλω καµµία απάντηση. Οφείλω, όµως, την
αυτονόητη συνηγορία υπέρ της δηµοκρατίας, η οποία καθηµερινά πλήττεται και κακοποιείται από λόγους ανθρώπων που όχι
µόνο παραβιάζουν το πολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου καλούµεθα όλοι να δίνουµε τις µάχες µας, παρά και εναντίον όλων
των διαφορών που έχουµε ή µας χωρίζουν, αλλά όταν ακούω κάποιον από του Βήµατος αυτού της Βουλής, που έχει τιµηθεί και
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είναι Βουλευτής σε αυτό το Κοινοβούλιο να συγχέει και να αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία, πρώτον, δεν συµµετέχουν σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα και δεν έχουν το δικαίωµα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, δεύτερον, είναι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το είχαν στο δικαστήριο και καταδικάστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δώστε του το δικαίωµα. Εγώ θα
µείνω εδώ, πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τζαβάρα, σας
παρακαλώ πάρα πολύ! Συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Διότι η ανοχή σας είναι απαράδεκτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι λέτε τώρα; Προτρέχει η γλώσσα της διανοίας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η ανοχή σας απέναντι στους
χρυσαυγίτες είναι απαράδεκτη, σε αυτούς που βιάζουν τη δηµοκρατία, σε αυτούς οι οποίοι καθηµερινά κακοποιούν το δηµοκρατικό…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Για σοβαρευτείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, καθίστε
κάτω. Ησυχία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά τα υποκείµενα ήρθαν στη
Βουλή για να µας πουν ότι δήθεν στη Νέα Δηµοκρατία ακολουθούµε τη χυδαιότητα, στην οποία πιστεύουν και οµνύουν αυτοί.
Ήρθαν εδώ για να µας πούνε, γιατί δήθεν δεν πρέπει να έχουν
καταλάβει ότι όλες οι ψυχικές ανωµαλίες και όλοι οι σεξουαλικοί
εκφυλισµοί έχουν σχέση µόνο µε τον φασισµό και όχι µε τη δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πηγαίνετε να δείτε το έργο του
Πιερ Πάολο Παζολίνι, το «Σαλό». Θα δείτε τον εαυτό σας µέσα
εκεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Τον δικό σας εαυτό θα δείτε! Ντροπή
σας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Σας φωτογραφίζει και σας απεικονίζει σαν ιδεολογία, σαν νοοτροπία και σαν παρουσία µέσα στο
Κοινοβούλιο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία, παρακαλώ!
Μη µε αναγκάσετε να εφαρµόσω τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γι’ αυτό εδώ, όταν έρχεστε, κάποιους πρέπει να τους σέβεστε. Όµως, σεβασµός σε ανθρώπους
που δεν πιστεύουν σε καµµία δηµοκρατική αξία, σεβασµός σε
ανθρώπους που δεν έχουν καµµία σχέση µε τον κοινοβουλευτισµό, αλλά έρχονται µονίµως εδώ για να εγγράφονται στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου ως σκάνδαλο, αυτοί οι οποίοι αξιοποιούν τα σκάνδαλα µόνο και µόνο για να προκαλέσουν τον λαό να
τους κάνει να προσέξουν την παρουσία τους, αυτοί είναι περιττοί
για τη δηµοκρατία.
Δυστυχώς, κύριοι, δεν έχετε εδώ να προσφέρετε τίποτα παρά
µόνο την παλιανθρωπιά σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Εσείς είστε παλιάνθρωποι. Ντροπή
σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ντροπή σου! Είσαι και νοµικός! Δεν
ντρέπεσαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω!
Κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ακούω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η δηµοκρατία διδάσκει το ήθος. Το ξέρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτά που κάνω εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να τα έχετε κάνει εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι λέτε τώρα, κύριε
Τζαβάρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λέω αυτά που λέει ο Κανονισµός. Προφανώς, αγνοείτε τον Κανονισµό.
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Σας είπα, λοιπόν, ότι δεν µπορεί όποιος ανεβαίνει στο Βήµα
της Βουλής και µιλάει από εδώ που είµαι εγώ τώρα, παρά να
απευθύνεται στο Σώµα. Του επιτρέψατε και είδατε τι έγινε.
Άρα, λοιπόν, παραβήκατε την υποχρέωσή σας να τηρηθεί ο
Κανονισµός και η Βουλή εξετράπη σ’ αυτήν ακριβώς εδώ την εικόνα που έχει σήµερα, που δεν τιµάει κανέναν από εµάς. Αυτοί
εδώ οι κύριοι έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι και το µόνο πρόβληµά
τους είναι πώς θα αναδείξουν δήθεν ότι όλη η δηµοκρατία πάσχει, ενώ αυτοί µε την ολοκληρωτική νοοτροπία που έχουν και
τον φασισµό στον οποίον πιστεύουν, θέλουν να δείξουν ότι είναι
η µόνη ελπίδα για τον λαό. Και δυστυχώς, βρίσκουν κάποιους ανθρώπους που βλέπουν αυτό το κανάλι της Βουλής και τους πιστεύουν, γιατί εγγράφεται όλη αυτή η βαρβαρότητά τους µέσα
στο πνεύµα της αντιπολιτικής που καλλιεργείται από µια µερίδα
δηµοσιογράφων και βεβαίως και από µια µερίδα της δικής σας
παράταξης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω ότι εδώ σήµερα περισσότερο από
κάθε άλλη φορά πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε σ’ ένα πράγµα:
Δεν είναι αυτονόητη η δηµοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο όταν παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόµενα, όταν παραβιάζονται αρχές
και αξίες που είναι καθιερωµένες και αφορούν τον σεβασµό στο
δικαίωµα που έχει ο κάθε κατηγορούµενος στην αθωότητά του
και στην υπεράσπιση της αθωότητάς του και όταν µάλιστα πριν
από µια εβδοµάδα η Βουλή ενσωµάτωσε οδηγία µε βάση την
οποία υπάρχουν και κυρώσεις για όποιον παραβιάζει τον σεβασµό στο τεκµήριο της αθωότητας.
Αυτές τις βαρβαρότητες, λοιπόν, που έλαβαν χώρα εδώ πριν
από λίγο, εσείς, κύριε Πρόεδρε, είχατε την υποχρέωση να τις
προλάβετε. Γι’ αυτό ακριβώς καταφέρθηκα εναντίον σας και βέβαια δεν το έκανα γιατί δεν σας συµπαθώ, αλλά γιατί πρέπει επιτέλους από την πλευρά που δίνω κι εγώ τη µάχη µου σ’ αυτήν
την Αίθουσα, να προσπαθήσω να συµβάλω όσο γίνεται πιο πολύ
στο να υπάρχουν καλύτεροι όροι διεξαγωγής του δηµοκρατικού
διαλόγου, δηλαδή της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Οι εχθροί της δηµοκρατίας σε καµµία περίπτωση και κάτω από
οποιουσδήποτε όρους και χωρίς καµµία προϋπόθεση δεν µπορεί
να έχουν βήµα, όταν υπονοµεύουν µε τα λόγια τους τον δηµοκρατικό διάλογο. Γι’ αυτό ακριβώς εκφράζω τον αποτροπιασµό
µου, την αηδία µου και δεν έχω καµµία µα καµµία σχέση µε όσα
ακούστηκαν από το στόµα αυτού του κυρίου Βουλευτή, ο οποίος
κάνει κατάχρηση και της λέξης και της ιδιότητας και της εµπιστοσύνης που του έχει δείξει ο ελληνικός λαός, όταν έρχεται
µέσα στο Κοινοβούλιο και δηµιουργεί αυτού του είδους την εικόνα.
Θα έλθω τώρα στο νοµοσχέδιο. Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα
να είναι βέβαια εδώ και η Υπουργός. Προφανώς κάποιος λόγος
την εµποδίζει να είναι εδώ. Τον σέβοµαι. Όµως, είµαι εξ εκείνων
που πιστεύουν και πίστευαν ότι όταν η Αριστερά αγωνιζόταν να
προετοιµάσει τον λαό για την έφοδο στους ουρανούς, κάτι πιο
καλό και κάτι πιο αυθεντικό, κάτι πιο αξιακό πρέπει να είχε για
να κάνει όλη αυτήν την προετοιµασία.
Δεν περίµενα ποτέ, λοιπόν, ότι µια Κυβέρνηση που στηρίζεται
απ’ αυτό το πνεύµα θα έφερνε σήµερα εδώ ένα νοµοσχέδιο σαν
κι αυτό που συζητάµε και δεν θα απέκρυπτε το γεγονός που όλοι
καταλάβαµε, δηλαδή ότι πρόκειται για µια τακτοποίηση διαδικασιών, οι οποίες εάν είχατε ακολουθήσει τη συνέχεια των πραγµάτων που παραλάβατε από την προηγούµενη κυβέρνηση, θα
έπρεπε να είχαν λυθεί στις αρχές του 2015. Όπως ελέχθη και
όπως ξέρετε, το νοµοσχέδιο αυτό τόσο για τη ρύθµιση των θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας όσο και για τη ρύθµιση των
θεµάτων της κατάργησης του Οργανισµού Ανέγερσης του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης, είχε ήδη επί του κ. Τασούλα τακτοποιηθεί.
Αυτό, όµως, που πραγµατικά δηµιουργεί ένα πρόβληµα είναι
ότι στο άρθρο 1 ιδρύεται –λέτε- και λειτουργεί παιδικός σταθµός.
Έχω µια δυσκολία να αντιληφθώ πώς είναι δυνατό να ιδρύεται
µ’ αυτήν τη διάταξη κάτι το οποίο λειτουργεί εδώ και είκοσι δύο
χρόνια. Δεν µπορώ να αντιληφθώ πώς θα αρχίσει να λειτουργεί
από τη δηµοσίευση του νόµου κάτι το οποίο το ξέρετε ως παιδικό
σταθµό και που όλοι οι εργαζόµενοι που πηγαίνουν τα παιδιά
τους και ασχολούνται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
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σµού έχουν κατανοήσει ότι αποτελεί µια παροχή της πολιτείας,
όπως ακριβώς τέτοια παροχή υπάρχει για πολλές υπηρεσίες του
δηµοσίου τοµέα.
Όµως, αυτό που µε εντυπωσίασε είναι όταν άκουσα τον εκλεκτό συνάδελφο πρώην Υπουργό κ. Μπαλτά να απαριθµεί µια
σειρά από ενέργειες στις οποίες προέβη -και για τις οποίες προσωπικά τον συγχαίρω- που έχουν οδηγήσει µια σειρά διαπιστώσεις του στη δικαιοσύνη.
Από εκεί και πέρα, όµως, γιατί πρέπει να γίνεται περαιτέρω
λόγος, όταν η δικαιοσύνη ακόµα δεν έχει αποφανθεί και όταν
όλοι αναγνωρίζουµε ότι οποιοσδήποτε εµπλέκεται στη δικαιοσύνη έχει το αυτονόητο δικαίωµα, πρώτον, να µην κοινολογείται
αυτό για το οποίο κατηγορείται, αν έχει κατηγορηθεί –γιατί νοµίζω ότι είναι ακόµα στο επίπεδο της προκαταρκτικής εξέτασης,
δηλαδή δεν έχει ασκηθεί ακόµα ποινική δίωξη- και δεύτερον γιατί
δεν θα πρέπει να ασχοληθούµε µε κάποια πολύ πιο σοβαρά
πράγµατα; Ακόµα κι εγώ που πέρασα από το Υπουργείο έχω πλήρως κατανοήσει ότι αυτό ειδικά το Υπουργείο, είτε είσαι αριστερός είτε είσαι φιλελεύθερος, προσφέρεται για µια έφοδο στους
ουρανούς της αξιοπρέπειας, της αξιοκρατίας, της αξιοσύνης,
προσφέρεται πράγµατι για µια αναβάπτιση της κοινωνίας µέσα
σε διαδικασίες αισθητικής, καλλιτεχνικής δραστηριότητας, σεβασµού και προβολής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, γιατί
πράγµατι κι εγώ πιστεύω ότι η αισθητική επιτέλους θα πρέπει κάποτε να αποτελέσει την ηθική του µέλλοντος. Υπάρχει τόση κακογουστιά που συσσωρεύεται εδώ στις αίθουσες. Παίρνουµε
αρχή απ’ αυτόν τον λεκτικό βόρβορο που ακούσαµε προηγουµένως.
Υπάρχει, λοιπόν, όλη αυτή η αρνητικότητα, όλη αυτή η συσσωρευµένη καταφορά που βγαίνει από τα χείλη µας, πολλές φορές
µόνο και µόνο για να έχουµε την ικανοποίηση ότι τον αντίπαλο
τον έχουµε καταβάλει.
Όµως, στενοχωριέµαι γιατί µ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται
η ψευδαίσθηση ότι η πολιτική έναν δρόµο έχει για να δίνει τους
αγώνες της µ’ αυτούς που διαφωνούν, τον δρόµο της καταγγελίας και τον δρόµο της δίωξης, κάτι στο οποίο η Κυβέρνηση δυστυχώς έχει διαπρέψει αυτά τα τέσσερα χρόνια, γιατί δεν κάνει
τίποτε άλλο από το να χρησιµοποιεί στοχευµένα τους διωκτικούς
µηχανισµούς για να προσβάλει συστηµατικά τους πολιτικούς της
αντιπάλους.
Εγώ, λοιπόν, κύριε Μπαλτά, από εσάς δεν θα ήθελα αυτό,
όπως επίσης και από τον κ. Ξυδάκη. Με ικανοποίησε βέβαια ο κ.
Σεβαστάκης. Θα ήθελα όλοι µαζί εδώ να αγωνιστούµε για να
υπάρξει πράγµατι µια ισχυρή τέτοια δυνατότητα, ώστε αυτό το
«πυρηνικό οπλοστάσιο» το οποίο διαθέτει η χώρα µας µε το πολιτισµικό της απόθεµα, να µπορέσουµε να το χρησιµοποιήσουµε
για να λύσουµε τα θεµελιώδη, τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που έχει ο τόπος µας µε την καχεκτική ανάπτυξη που έχει
µέχρι στιγµής εξασφαλίσει.
Σας το λέω αυτό γιατί µόλις ανέλαβα το Υπουργείο Πολιτισµού, πράγµατι, αυτό που µε εντυπωσίασε µε τον δυναµισµό
του, µε τη µεγάλη δυναµική που θα µπορούσε να αναπτύξει, εάν
είχε τη δυνατότητα να εξορθολογιστεί ως θεσµός, ήταν το ΤΑΠΑ.
Πράγµατι, το ΤΑΠΑ είναι ο µοναδικός στον κόσµο Οργανισµός
που διαθέτει το δικαίωµα παραγωγής και πολλαπλασιασµού
οµοιωµάτων και αντιγράφων των µεγαλύτερων και των πιο ονοµαστών αριστουργηµάτων της παγκόσµιας τέχνης. Εµείς αντί να
έχουµε βάλει µπροστά όλα αυτά τα ικανά στελέχη του Υπουργείου που δουλεύουν ως συντηρητές ή δουλεύουν στα εκµαγεία
για να παράγουν ασταµάτητα αντίγραφα και να τα στέλνουµε
στις τέσσερις άκρες του ορίζοντα και από εκεί να απολαµβάνουµε και έσοδα για το κράτος, αλλά και την αναγνώριση όλων
των λαών της γης ότι εδώ πράγµατι υπάρχουν οι συνεχιστές, οι
θεµατοφύλακες αυτού του προαιώνια λάµποντος µέχρι σήµερα
ελληνικού πολιτισµού, καθόµαστε και ασχολούµαστε µε ζητήµατα που είναι αλλότριας αρµοδιότητας.
Θα σας εξοµολογηθώ, επίσης κάτι: Όταν ανέλαβα, κατάλαβα
ότι κάτι γίνεται στο ΤΑΠΑ µε τις απαλλοτριώσεις. Κι επειδή, ως
νοµικός, είχα και τη δυνατότητα να είµαι καχύποπτος σε κάποια
πράγµατα, είχα δώσει εντολή να µην εκταµιευθούν χρήµατα για
τις απαλλοτριώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξαφνικά, ενηµερώθηκα ότι επί αυτής της Κυβερνήσεως, πρέπει να έχουν δοθεί πάνω από δέκα εκατοµµύρια για τις απαλλοτριώσεις. Άραγε, έχει κανένας ασχοληθεί µε το ενδεχόµενο,µετά
από δύο, τρία χρόνια -κάποιος άλλος µε το ύφος το δικό σας, µε
την εµβρίθεια τη δικιά σας και κυρίως, µε το ενδιαφέρον και το
ζήλο που έχετε εσείς- µέσα από αυτό να ανασύρει διάφορα φαντάσµατα ή διαφορά υποκείµενα, που έχουν διαπράξει πράγµατι
εγκλήµατα;
Λυπάµαι που το λέω. Και εγώ πέρασα από το συγκεκριµένο
Υπουργείο και είδα ότι πράγµατι, εκεί δεν ήταν όλα σωστά. Η δε
συνεργασία που είχα µε τους κρατικοδίαιτους -όπως είπε κάποιος από τους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, συνδικαλιστές για εµέναυπήρξε µία οµαλή συνεργασία, από την οποία µπόρεσα και
έλυσα προβλήµατα για το Υπουργείο. Διότι κατάλαβα ότι δεν θα
µπορούσα να αναµορφώσω τον συνδικαλισµό σε τέτοιες βάσεις
και µέχρι τέτοιο σηµείο, που να είναι αποδεκτός, τουλάχιστον για
τη δική µου ιδεολογία. Συµβιβάστηκα µε ορισµένα πράγµατα,
όµως δεν το ήθελα. Πραγµατικά, εγώ σας συγχαίρω, που δεν
συµβιβαστήκατε µε όσα νοµίζετε ότι αποτελούν την αρχή ή τη
βοήθεια στη δικαιοσύνη για την αποκάλυψη εγκληµάτων.
Είναι δυνατόν, όµως, εδώ στη Βουλή, όταν συζητάµε για τα
προβλήµατα του Υπουργείου Πολιτισµού, να το κάνουµε αυτό
κυρίαρχο θέµα, από τη στιγµή µάλιστα, που ό,τι έχει γίνει µέχρι
τώρα, έχει αποδειχθεί; Άκουσα και είδα ότι τέθηκε στο αρχείο,
παραδείγµατος χάρη, µία µηνυτήρια αναφορά, που είχε γίνει
εναντίον του Πολιτιστικού Σωµατείου µε τον τίτλο «Γλαυκώπις
Αθηνά». Επίσης, είδα ότι υπάρχει από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ένας διαχειριστικός έλεγχος -έχει γίνει και ο λογιστικός
έλεγχος- ο οποίος λέει ότι δεν λείπουν χρήµατα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα, βεβαίως, αποτελούν θέσφατο για
τη Δικαιοσύνη. Εγώ, όµως, αντιδρώ µε καλοπιστία, γιατί δεν νοµίζω ότι αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να τα λύσουµε εδώ, όταν
συνεχίζονται οι διαδικασίες.
Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο: Μέσα, κύριε Υπουργέ, από τη
διάταξη του άρθρου 5, υπάρχει κάτι, το οποίο στο µέλλον µπορεί
να σας στοιχίσει και εσάς διάφορα λόγια. Δεν πιστεύω βέβαια,
ότι έχετε καµµία -µα καµµία- αρνητική σχέση µε αυτό, τουλάχιστον, που θέλετε να ρυθµίσετε.
Λέει, λοιπόν, το άρθρο 5 ότι επιχορηγείται το Ταµείο Αλληλοβοήθειας από το ποσό που πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισµό από τα έσοδα του ΤΑΠΑ, µε βάση την υποπερίπτωση αα’ της
περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.736/77,
όπου από αυτά τα χρήµατα εσείς θα πάρετε για να χρηµατοδοτήσετε τον παιδικό σταθµό, όταν αυτά τα χρήµατα από το άρθρο
10, που σας ανέφερα, περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο, για
να διατίθενται στην ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών ή στη
χρηµατοδότηση δράσεων, δραστηριοτήτων και έργων του τοµέα
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Εντάσσετε εσείς σήµερα ως µονάδα, ως κύτταρο, ως τµήµα,
τον παιδικό σταθµό στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Πώς, λοιπόν, θα πάρετε χρήµατα; Ποιο είναι εκείνο το συλλογικό
όργανο, που θα διοικεί το Ταµείο και θα έρθει, όταν υπάρχει τέτοιος περιορισµός στις δαπάνες, να πει «θα δώσω χρήµατα εδώ
για τον παιδικό σταθµό», όταν γι’ αυτό τον σκοπό δεν έχει δικαίωµα να χρηµατοδοτήσει;
Εάν, λοιπόν, µετά από έναν χρόνο τέτοιων χρηµατοδοτήσεων,
έρθει κάποιος εδώ και κάνει µία µηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, είναι βέβαιο ότι ο εισαγγελέας θα δραστηριοποιηθεί και
ενδεχοµένως να ασκήσει ποινική δίωξη για απιστία στα µέλη του
αιοικητικού συµβουλίου του ΤΑΠΑ.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν ότι, λόγω της σχετικότητας που επικρατεί σε αυτά τα θέµατα, καλό θα είναι να προωθούµε σχέσεις
διαµεσολάβησης µεταξύ του κόσµου του πραγµατικού και του
κόσµου του ισχύοντος µε πιο καθαρές σκέψεις και αντιλήψεις
για τον ρόλο, που πρέπει να παίζει η πολιτική µέσα στην κοινωνία.
Εγώ πιστεύω ότι, µιας και µιλάµε για πολιτισµό, αυτή ακριβώς
η δυνατότητα που µας δίνεται είναι,, µέσω του πολιτισµού να γιατρεύουµε όλες τις πονεµένες περιοχές της κοινωνίας, ακόµα και
αν αυτές έχουν υποκύψει στον πειρασµό ολοκληρωτικών σκέψεων και αντιλήψεων, σαν κι αυτές που ακούσαµε πριν ανέλθω
εγώ στο Βήµα.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με προσωπική η συντριβή διαπιστώνω ότι πρώτη φορά έγινε στη ελληνική Βουλή ονοµαστική αναφορά. Κανείς, ποτέ, δεν είχε αναφερθεί ονοµαστικά
σε κάποιον στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και συνέβη σήµερα
για πρώτη φορά. Τι να κάνουµε; Έτυχε σε εµένα αυτό. Ας µη δώσουµε συνέχεια τώρα, όµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ προσωπικά. Επειδή, όµως, έκανε, αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν ήταν προσωπικό.
Είπε τις απόψεις του ο κ. Τζαβάρας. Τις ακούσαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ προσωπικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αφήστε τον ελεύθερο. Για
εµένα θέλω να πει ό,τι έχει στην ψυχή του. Μπορεί να του κάνει
καλό, πραγµατικά. Σας το λέω: Ο λόγος ασκεί θεραπευτική λειτουργία, σε εκείνους που έχουν ψυχικό πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τζαβάρα, να
σας ρωτήσω κάτι; Σε ποιο άρθρο του Κανονισµού γίνεται λόγος
στην ψυχή του Βουλευτή;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω σειρά να λάβω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Ηλιόπουλε, δεν
υπάρχει προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητάω τον λόγο, επειδή για
επτά λεπτά αναφέρθηκε εναντίον µου, χωρίς να πει το όνοµά
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, αυτό δεν
είναι προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε µου τον λόγο µόνο για
ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν είναι προσωπικό
αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Το «παλιάνθρωποι» δεν είναι προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το εκλαµβάνετε ως
προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Βεβαίως!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω
γιατί αναφέρθηκε σε εµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Τζαβάρας, προφανώς, παρασύρθηκε από τη δικηγορική του ιδιότητα και έγινε αυτόκλητος
υπερασπιστής ενός παιδεραστή. Η ηθική της Νέας Δηµοκρατίας
-επειδή αναφέρθηκε στη δική µας ηθική- είναι γνωστή. Έχει ψηφίσει σύµφωνα συµβίωσης. Έχει ψηφίσει υιοθεσίες τέκνων από
οµόφυλα ζευγάρια. Πρέπει να τα λέµε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό τώρα τι είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα λέω, για να τα ξέρει ο ελληνικός λαός.
Έχει ψηφίσει αλλαγή φύλου στα δεκαεπτά έτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό τώρα είναι προσωπικό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Περνάω και στο
προσωπικό.
Αναφέρθηκε, λοιπόν, σε εµάς και λέει ότι βιάζουµε τη δηµοκρατία. Λέει ότι εγώ βιάζω τη δηµοκρατία. Δεν βιάζω εγώ τη δηµοκρατία. Τη δηµοκρατία τη βιάζουν αυτοί, που βιάζουν ανήλικα
αγοράκια. Είπε για ψυχικές ανωµαλίες. Του το επιστρέφουµε,
αφού θέλει να υπερασπίζεται αυτούς τους ανθρώπους. Είπε για
σεβασµό στο δικαίωµα της αθωότητας.
Εχθές, έγινε το δικαστήριο. Καταδικάστηκε. Οι µόνοι που δεν
έχουν δικαίωµα στο τεκµήριο αθωότητας είναι Χρυσαυγίτες.
Προχωράω. Σε ένα λεπτό έχω τελειώσει.
Μας λένε ότι στη δηµοκρατία δεν µπορούµε να έχουµε Βήµα
εµείς και να εκφράζουµε τις απόψεις µας. Και αυτό το έχουν
κάνει πράξη. Δεν έχουµε πουθενά βήµα. Γι’ αυτό ζήτησα τον
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λόγο. Μόνο εδώ µπορούµε να µιλήσουµε. Αν θέλετε, µπορείτε
να µας κλείσετε τα µικρόφωνα και εδώ. Δεν πειράζει. Μας τα έχετε κλείσει παντού: Από την ΕΡΤ, που πληρώνουµε, µέχρι τα κανάλια, τα οποία νταβατζιλίστικα έχουν πάρει τις συχνότητες του
ελληνικού λαού.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω, σας
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει ότι του προκαλούµε αηδία
µε αυτά που λέµε. Εµάς να δείτε τι αηδία µας προκαλείτε µε τις
πράξεις σας, που έχετε βιάσει την Ελλάδα εδώ και σαράντα
πέντε χρόνια. Τη βιάζετε καθηµερινά, µε τις πολιτικές σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό; Είναι πολιτικό διάγγελµα; Ο φασίστας θα µιλάει για την Ελλάδα; Κλείστε
του τα µικρόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ κάποια
πράγµατα πρέπει να λέγονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
δεν έχετε άλλον χρόνο. Μη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η Χρυσή Αυγή πιστεύει στο
«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Σε τίποτα άλλο. τελεία και παύλα. Αυτή είναι η ηθική µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ο αρνητής, ο Χιτλερόψυχος θα µας
κάνει µάθηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Βάκη, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που διοργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Λύκειο «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Βάκη, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν συνηθίζω να
συνοµιλώ µε τους αρνητές της Δηµοκρατίας, ούτε να απαντώ
στα παραληρήµατα, τα οποία πραγµατικά µολύνουν τον χώρο
του Κοινοβουλίου. Οφείλω, όµως, µία απάντηση αυτή τη φορά.
Καταδικάστηκε ένας πρώην Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
για ασέλγεια, από την ελληνική Δικαιοσύνη και, αν θέλετε, αυτό
είναι και µια εκδίκηση της ηθικής απέναντι σε ηθικολογούντες
του «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια». Όµως, υπάρχει ένα γνωστό
ρητό, «ένοχος, ένοχον ου ποιεί». Οι εχθροί της Δηµοκρατίας, οι
αρνητές της Δηµοκρατίας, οι εκπρόσωποι του φασισµού, οι ιδεολογικοί επίγονοι του ναζισµού, οι υπόδικοι για πολύ βαρύτερα
εγκλήµατα, για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, του Λουκµάν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παραβιάζετε το τεκµήριο της αθωότητας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: …εσείς που µαχαιρώνετε µετανάστες, οι κήρυκες του µίσους, του ρατσισµού…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Το ψηφίσατε αυτόν τον καιρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: …εσείς, που προπηλακίζετε Βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου, οι υπερπατριώτες θαυµαστές της χούντας, της ελληνικής, που έγινε ο «Δούρειος Ίππος» της Κύπρου…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Συκοφαντία είναι αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ησυχία!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ:…τολµάτε και παραδίδετε εδώ µέσα µαθήµατα πατριωτισµού. δεν έχετε κανένα δικαίωµα να µιλάτε και να
ασχηµονείτε εντός αυτής της Αίθουσας. Αρκετά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Καλά, πηγαίνετε στο 3%!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Και σας περιµένουν καταδίκες βαρύτερες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Προδικάζετε κάτι; Προδικάζετε την
απόφαση του δικαστηρίου; Παραβιάζετε το τεκµήριο της αθωότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ!
Συνεχίστε, κυρία Βάκη. Στο θέµα µας τώρα, κυρία Βάκη.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Η δικαιοσύνη αποφασίζει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παραβιάζετε το τεκµήριο αθωότητας.
Θα φέρετε ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Βάκη, προχωρήστε στο θέµα της συζήτησης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Θα προχωρήσω στο νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που συζητούµε και εξετάζουµε σήµερα, παραδόξως δεν ασχολείται µε τα µεγάλα και λαµπερά θέµατα της βαριάς µας βιοµηχανίας, που είναι ο πολιτισµός, για να
ανακαλέσω και τη γνωστή φράση της αείµνηστης Μελίνας Μερκούρη. Αντιθέτως, είναι ένα νοµοσχέδιο που επιτελεί ρόλο αυτοκάθαρσης και αναστοχασµού, θεραπείας, αν θέλετε, της διοικητικής λειτουργίας του ίδιου του Υπουργείου. Είναι ένα νοµοσχέδιο µικρό και ταπεινό, όπως ισχυρίστηκε και ο εισηγητής µας, ο
κ. Μπαλτάς, που προσπαθεί να φωτίσει σκιερές πλευρές και σκοτεινά σηµεία, να καθαρίσει λεκέδες που κηλίδωναν κάθε έννοια
χρηστής διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος επί ζηµία, όχι µόνο του
πολιτισµού, αλλά και της κοινωνίας, µε απώτερο στόχο την εξυγίανση, την εύρυθµη λειτουργία και τη διαφάνεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το διαβόητο Ταµείο Αλληλοβοήθειας, ένας ευφηµισµός, που κάλυπτε επιµελώς σχέσεις διαπλοκής και ένα βαθύ κρατικοδίαιτο συνδικαλιστικό κατεστηµένο, το
οποίο ξεκίνησε το 1995 και επανασυστάθηκε το 2002, λειτουργούσε κατ’ ουσίαν ως µία ΜΚΟ ή µία offshore του Υπουργείου,
που λάµβανε γενναία χρηµατοδότηση από το Υπουργείο, για να
τη διαχειριστεί όπως θέλει, χωρίς καµµία θεσµική δικλείδα ασφαλείας και λογοδοσίας.
Το ογκώδες πόρισµα των εκατόν σαράντα µία σελίδων για το
διάστηµα 2005-2016 και το φθινόπωρο του 2017, στο οποίο κατέληξε ο διαχειριστικός έλεγχος, που έγινε από τις ελεγκτικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, που διεξοδικά εξέτασαν τον τρόπο διοίκησης και τα οικονοµικά στοιχεία, ήταν καταπέλτης. Μια αφαίµαξη διαρκείας του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και, βεβαίως, πελατειακές και συντεχνιακές πρακτικές.
Όπως εύστοχα ανέφερε ο εισηγητής µας της συµπολίτευσης,
που διαχειρίστηκε το θέµα και ως Υπουργός Πολιτισµού, δεν
επρόκειτο βεβαίως για Ταµείο Αλληλοβοήθειας, αλλά για ένα ταµείο αλληλοεξυπηρέτησης «ηµετέρων», µε προσλήψεις, που δεν
σκοπούσαν στην παροχή υπηρεσιών σε αλλήλους, αλλά σε γραφεία Υπουργών και κρατικοδίαιτο συνδικαλισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου δεν
αποσκοπεί µόνο στον έλεγχο του παρελθόντος, αλλά πρωτίστως
σε µία αλλαγή παραδείγµατος διοίκησης και διαχείρισης, µε γνώµονα τη διαφάνεια. Με το νοµοσχέδιο σταµάτα η χρηµατοδότηση
του Ταµείου Αλληλοβοηθείας από το Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και πλέον οι κοινωνικές παροχές
που διαχειριζόταν το Ταµείο Αλληλοβοήθειας, µε αποδέκτες
τους υπαλλήλους του Υπουργείου, περνούν στην αρµοδιότητά
του. Δηµιουργείται παιδικός σταθµός, ο οποίος εντάσσεται στον
Οργανισµό του Υπουργείου, που θα διαχειρίζεται το επίδοµα, το
οποίο θα αφορά στις παιδικές κατασκηνώσεις.
Επιπροσθέτως, οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων διασφαλίζονται και µεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισµού, προκειµένου να αρθεί ένα διαφανές και αµφιλεγόµενο εργασιακό καθεστώς, που παρέπαιε µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου.
Θα ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέµα και να υπογραµµίσω ένα
σηµαντικό κεφάλαιο του πολιτιστικού µας αποθέµατος που θεραπεύει το παρόν νοµοσχέδιο και αφορά τη Δήλο. Η Δήλος,
σήµα κατατεθέν της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, κινδύνευε να µη λειτουργεί ως επισκέψιµος χώρος, διότι
επί σειρά µηνών δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος εκεί.
Το νοµοσχέδιο θεσπίζει, λοιπόν, κίνητρα, προκειµένου η Δήλος
να µπορεί να λειτουργεί ως επισκέψιµος χώρος όλους τους
µήνες του χρόνου. Από το ίδιο πνεύµα δηµιουργίας κινήτρων εµφορείται και το άρθρο 9, που προβλέπει την αύξηση του ορίου
µετακίνησης εκτός έδρας και αφορά αρχαιολόγους, που εργάζονται στα νησιά και ελλείψει επαρκούς ακτοπλοϊκής διασύνδεσης εξαναγκάζονται να µετακινούνται από το ένα νησί στο άλλο
µέσω Αθηνών, µε κόστος οικονοµικό και ενίοτε δυσβάσταχτο.
Τέλος, το νοµοσχέδιο θεραπεύει µία ακόµα παραδοξότητα
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που ακούει στο όνοµα Οργανισµός Ανέγερσης Μουσείου Ακρόπολης. Τα δέκα χρόνια λειτουργίας, που αισίως συµπληρώνει το
Μουσείο της Ακρόπολης, δεν καθιστούν µόνο περιττό τον Οργανισµό Ανέγερσης, αλλά και αντίφαση εν τοις όροις. Η αυτονόητη
κατάργηση, όµως, του Οργανισµού Ανέγερσης, έθεσε επιτακτικά
το ερώτηµα τι µέλλει γενέσθαι µε τους εργαζόµενους.
Το νοµοσχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη την προσφορά των εργαζοµένων, αλλά και το καθεστώς οµηρίας, στο οποίο καταδίκασε
µία ιδιότυπη κατάσταση, µεταφέρει στο Μουσείο της Ακρόπολης
τους υπαλλήλους αυτούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κριτική, που ακούστηκε από
συναδέλφους της Αντιπολίτευσης αναφέρεται σε αποσπασµατικότητα διατάξεων. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται για συνονθύλευµα
ετερόκλητων διατάξεων, αλλά για µία γενναία -έστω κι αν άργησε- κίνηση εναντίον ενός µηχανισµού διαπλοκής και διαφθοράς υπό τις ευλογίες της τότε νοµοθεσίας και πολιτείας. Διότι σε
αυτό το «ευφάνταστο» δηµιούργηµα του Ταµείου Αλληλοβοήθειας εισέρρεε από το 2002 δηµόσιο χρήµα αρκετών εκατοµµυρίων από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, χωρίς να λογοδοτεί
σε κανέναν από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του δηµόσιου λογιστικού. Τα χρήµατα τα διαχειριζόταν η διοίκηση του Ταµείου,
που ελεγχόταν από τις γνωστές συνδικαλιστικές παρατάξεις,
ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ.
Το παρόν, µικρό νοµοσχέδιο είναι, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου,
εφαλτήριο µετάβασης σε ένα µοντέλο χρηστής διοίκησης και
διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος, µε θεσµικές ασφαλιστικές δικλείδες, ούτως ώστε η αλληλοβοήθεια, ως ευφηµισµός της αλληλοκάλυψης και του βολέµατος, να µην εµφανιστεί ξανά και να
µην εκφυλίζεται η δηµόσια διοίκηση σε θύλακα διαφθοράς και
προώθησης ιδιωτικών συµφερόντων. Και όχι γιατί είµαστε οι δικαιούχοι του ηθικού πλεονεκτήµατος ή διεπόµαστε από ηθικολογικές εµµονές, κραδαίνοντας τη ροµφαία της κάθαρσης, αλλά
γιατί όλες και όλοι πρέπει να κατανοήσουµε ότι η µάχη κατά της
διαφθοράς είναι πρωτίστως µία µάχη υπεράσπισης της δηµοκρατίας, εφόσον δηµοκρατία, µεταξύ άλλων, σηµαίνει άρση της ανισότητας, δίκαιη κατανοµή του πλούτου, αλλά και άρση της
παράνοµης συσσώρευσής του. Και δεν είναι µία κατ’ επίφαση
«δηµοκρατία» ενδεδυµένη σε νεοφιλελεύθερο περιτύλιγµα.
Αν υπάρχει ένα µεγάλο στοίχηµα, που οφείλει να κερδίσει η
παρούσα Κυβέρνηση, είναι να παράγει τέτοιες πολιτικές, που θα
υπηρετήσουν το δηµόσιο συµφέρον και να διαµορφώνει τους
όρους µιας κοινωνίας, που θα γεννάει ηθικά κίνητρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τονίσει πολλές φορές σε αυτή την
Αίθουσα και στις αρµόδιες επιτροπές την ανάγκη ουσιαστικής
διαβούλευσης και διαλόγου για τα ζητήµατα που αφορούν την
παιδεία, την υγεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό. Έχουµε αποδείξει στην πράξη, µε τις θέσεις και τις προτάσεις µας, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, την αναγκαιότητα να υπάρξουν ευρύτερες συναινέσεις για τα ζητήµατα, που αφορούν ιδιαίτερα θέµατα παιδείας και πολιτισµού, για θέµατα που αφορούν την ιστορία µας, για θέµατα που αφορούν το παρόν της πατρίδας µας,
το µέλλον των παιδιών µας.
Ωστόσο, η δική σας προσφιλή τακτική, της Κυβέρνησης, είναι
όλα να γίνονται µε συνοπτικές διαδικασίες. Και, µάλιστα, βλέπουµε να συνεχίζεται. Και συνεχίζεται, δυστυχώς, µέσα σε ένα
κλίµα πολιτικά φορτισµένο, µε µία σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα. Προς άγραν ψήφων, θα
έλεγα.
Εµείς δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι υποστηρίζουµε, µε όλους τους
τρόπους και σε όλους τους τόνους, το δικαίωµα στην εργασία,
στην ασφάλεια, στην αξιοπρέπεια, στην καθηµερινότητα των εργαζοµένων στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, έρχεστε στο «παρά ένα» -θα έλεγα- να
ρυθµίσετε θέµατα, που αφορούν το 2015, θέµατα που σας είχαν
τεθεί και από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων του
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Υπουργείου Πολιτισµού.
Κύριε Υπουργέ, στο παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζετε την ίδρυση
του Παιδικού Σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού, το Ταµείο Αλληλοβοήθειας, την κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Μουσείου Ακρόπολης, καθώς και την απορρόφησή του από το Νέο
Μουσείο Ακρόπολης και θέµατα υπηρεσιακά -θα έλεγα- που
αφορούν το προσωπικό. Δηλαδή, µιλάµε για ένα µικρό νοµοσχέδιο, που αποτελεί παζλ ρυθµίσεων και διευθετήσεων.
Άλλωστε, µεταξύ όλων και άλλων, ρυθµίζει τις αµοιβές των διευθυντών στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, βέβαια, όπως πάντα, κατά την προσφιλή σας τακτική,
θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο σκοτεινό παρασκήνιο από το
παρελθόν, το οποίο, βέβαια, µόνο εσείς µπορείτε να φέρετε στην
επιφάνεια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, το τεκµήριο της αθωότητας πολιτικά
το έχετε απωλέσει προ καιρού. Πολύ φοβάµαι ότι κινδυνεύετε
να χάσετε και το τεκµήριο του πρότερου βίου σας, µε τις µεταγραφές και τις δήθεν γέφυρες, που στήνετε µε πρόσωπα και όχι
µε πολιτικές, γέφυρες µε πρόσωπα, που σας λοιδορούσαν, γέφυρες µε πρόσωπα που σας απαξίωναν, γέφυρες µε αυτούς που
σας έλεγαν τυχοδιώκτες.
Να σας θυµίσω ότι αυτούς που σας χαρακτήριζαν «κυβέρνηση
της απάτης», «κυβέρνηση τυχοδιωκτών», σήµερα τους επιβραβεύετε και τους δώσατε και υπουργικό θώκο. Μπράβο σας! Κρατήστε τους! Δεν τους χρειαζόµαστε! Σας τους χαρίζουµε!
Και ενθυµούµαι τη ρήση της φιλολόγου µου, της κ. Γερανίου,
για τέτοιες πράξεις: «Απορρίφθησαν» -έλεγε- «παµψηφεί, µετά
πολλών επαίνων και έγιναν παράδειγµα των εξευτελισµένων» ή
απαξιωµένων, όπως σας βολεύει. Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Ότι
υπάρχει παρασκήνιο. Αυτό φάνηκε. Τα συµπεράσµατα, δικά σας.
Κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά πιστεύω στην µεγάλη κεντροαριστερά, στην κεντροαριστερά των αξιών, την κεντροαριστερά
του ήθους, της αξιοπρέπειας, της ισονοµίας, µία κεντροαριστερά
που οικοδοµείται µε πολιτικές και προγραµµατικές συγκλίσεις
και δεσµεύσεις. Κύριοι, εµάς δεν µας κρατάει κανείς. Το έχω πει
πολλές φορές, το έχει πει και η Πρόεδρός µας σε αυτή την Αίθουσα, το επαναλαµβάνω ακόµη µία φορά: Όλα στο φως! Φέρτε
τα όλα στη Βουλή. Όλα στη δικαιοσύνη. Τέρµα µε τη λάσπη.
Τέρµα η λάσπη στον ανεµιστήρα και η λασπολογία. Τέρµα τα µισόλογα.
Το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς δεν είναι κληρονοµικό
δικαίωµα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διαχρονικό οικοδόµηµα στάσεων,
δράσεων και πολιτικών τοµών. Ανήκει στους αγώνες όλων µας
για δηµοκρατία. Είναι µια αξιακή πολιτική, µια στάση που τίµησε
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου και τα χιλιάδες επώνυµα και ανώνυµα στελέχη του,
που έδωσαν διαχρονικά τους αγώνες µε ιδεολογική σταθερότητα, µε συνέπεια, µε εντιµότητα, µε ήθος, µε αξιοπρέπεια. Απλά,
εµείς δεν µπορούµε να µοιράζουµε πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι της Αριστεράς, δεν απονέµονται. Κερδίζονται στις συνειδήσεις των δηµοκρατιών.
Διάφορες γέφυρες, µε πρωτοβουλίες ερήµην, θα έλεγα, της
κοινωνίας. Κύριοι, δεν χτίζονται έτσι οι γέφυρες. Να το ξεκαθαρίσουµε. Δεν είµαστε λάφυρο κανενός ούτε πολύφερνη νύφη,
ως σανίδα σωτηρίας. Όσοι σχεδιάζουν αυτά τα σενάρια, πλανώνται πλάνην οικτράν.
Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής, δεν είναι άθροισµα προσώπων.
Είναι πολλαπλασιασµός ιδεών, πρωτοβουλιών, δράσεων και προτάσεων για τη µεγάλη Κεντροαριστερά στην Ελλάδα και τη σοσιαλδηµοκρατία στην Ευρώπη. Οι µεγάλες συγκεντρώσεις στη
Θεσσαλονίκη, στη Δράµα, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στις Σέρρες, στο Αγρίνιο, στην Αθήνα είναι η αρχή. Εσείς µένετε σε συναντήσεις στελεχών. Εµείς τολµάµε ανοιχτές εκδηλώσεις. Εµείς
ερχόµαστε, γιατί ο λαός θα ανταµείψει αυτούς που κράτησαν τη
χώρα όρθια το 2009-2011, όταν εσείς µε τη Νέα Δηµοκρατία βρισκόσασταν ως αντιµνηµονιακές φωνές στο Σύνταγµα. Γιατί εµείς
δίνουµε λύσεις στα προβλήµατα της κοινωνίας µε το πρόγραµµά
µας «Σχέδιο Ελλάδα».
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπε
και στην ακρόαση των φορέων ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
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Οµοσπονδίας Εργαζοµένων του Υπουργείου Πολιτισµού, το
παρόν σχέδιο νόµου έχει καθυστερήσει τέσσερα χρόνια. Η θέση
µας είναι καθαρή. Εµείς θέλουµε µόνιµες οργανικές θέσεις για
όλο το υφιστάµενο προσωπικό. Το ίδιο ζητάµε για την τακτοποίηση του προσωπικού στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας. Στο οργανόγραµµα του οργανισµού του 2014 και του 2018 υπάρχουν προβλεπόµενες κενές οργανικές θέσεις.
Κύριε Υπουργέ, το Ταµείο Αλληλοβοήθειας δηµιουργήθηκε για
να εξυπηρετήσει τους εργαζόµενους στο Υπουργείο Πολιτισµού,
ένα σχήµα συνεργασίας και ελέγχου µαζί, του συνδικαλιστικού
κινήµατος και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν δηµιουργήθηκε για να
αποτελεί εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
Με βάση όσα προβλέπει το νοµοσχέδιο, το Ταµείο Αλληλοβοήθειας µετεξελίσσεται σε ένα όργανο αποκλειστικής προαίρεσης
του Υπουργού Πολιτισµού. Αυτό, εξάλλου, διαφαίνεται από το
γεγονός ότι ο Υπουργός Πολιτισµού, ουσιαστικά θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να καθορίζει τις δράσεις, αλλά και το ποσό
της χρηµατοδότησης του Ταµείου. Με αυτό τον τρόπο, θα έλεγα,
ο Υπουργός Πολιτισµού δηµιουργεί έναν άλλον φορέα, έναν
φορέα που θα παραµείνει εκτός της γενικής κυβέρνησης.
Σε αυτό είµαστε αντίθετοι, γιατί είµαστε αντίθετοι µε αυτή την
προοπτική, µια προοπτική µε βάση το οποίο το Ταµείο Αλληλοβοήθειας µόνο κατ’ όνοµα και κατ’ επίφαση θα ανήκει στους εργαζόµενους. Στην πραγµατικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα
είναι καθαρά όργανο της πολιτικής ηγεσίας, της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αυτό το Ταµείο δεν θα καµµία σχέση µε το ταµείο
που αποτέλεσε κατάκτηση για τους εργαζοµένους. Δηµιουργείται, δηλαδή, ένα ταµείο, πραγµατικά, µόρφωµα, το οποίο κάθε
άλλο παρά τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση του δηµόσιου
χρήµατος υπηρετεί.
Αναφέρω, για την ιστορία, τα εξής: Τι έχει συµβεί στο Ταµείο
Αλληλοβοηθείας από τη στιγµή που για πρώτη φορά από τη σύστασή του η διοίκηση ορίστηκε µονοµερώς από την πολιτική ηγεσία; Νοέµβριος του 2017: Η πολιτική ηγεσία οδήγησε το Ταµείο
σε οικονοµική ασφυξία, δεν κατέβαλε για παραπάνω από ένα
χρόνο την εγκεκριµένη χρηµατοδότηση από το ΤΑΠ. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα την εξάντληση του αποθεµατικού του. Διόρισε
για πρώτη φορά διοίκηση στο Ταµείο, όπου ο Πρόεδρος και τα
δυο µέλη ήταν αµιγώς από την Κυβέρνηση.
Με αυτό τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, αποδείξατε, στην πράξη,
την αντίληψη για τη λειτουργία του κράτους. Οι νυν διοικούντες
το Ταµείο, αφότου έληξε η κατάληψη των γραφείων, στην οποία
είχε προβεί η Οµοσπονδία των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού, συνεχίζουν και σήµερα να λοιδορούν τους εργαζόµενους. Η καταγγελία για απόρρητο βιβλίο πρωτοκόλλου τριών
ετών από τη διευθύντρια του Ταµείου, µας έγινε γνωστή. Εντάσσεται µέσα σε ένα ευρύτερο σχέδιο υποτιθέµενης -θα έλεγα- κάθαρσης.
Οι µαρτυρικές καταθέσεις των υπαλλήλων του Ταµείου δείχνουν ότι τα πράγµατα, βέβαια, δεν είναι έτσι. Σε κάθε περίπτωση
η υπόθεση βρίσκεται για λύση ήδη στα χέρια της εισαγγελέως
διαφθοράς και της γενικής επιθεωρήτριας δηµόσιας διοίκησης.
Αναµένουµε, βέβαια, τα πορίσµατά τους.
Έχουµε καταστήσει, κύριε Υπουργέ, εξαρχής σαφές πως είµαστε υπέρ της διαφάνειας και έχουµε σεβασµό στις αποφάσεις
της δικαιοσύνης.
Ως εκ τούτου, δηλώνουµε προς κάθε κατεύθυνση πως, εάν και
εφόσον αποδειχτεί οτιδήποτε για τον οποιοδήποτε, θα ζητήσουµε την παραδειγµατική του τιµωρία. Θα είµαστε, ωστόσο,
απέναντι σε κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης να κατασκευάζει
ενόχους, να σπιλώνει την τιµή και την υπόληψη των εργαζοµένων, χωρίς στοιχεία, µόνο και µόνο για να εξυπηρετήσει τους µικροπολιτικούς της σχεδιασµούς. Το πόρισµα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επιβεβαιώνει τους ισχυρισµούς µας. Επαναλαµβάνω: Καµµία συγκάλυψη προς κανέναν. Το δηµόσιο
χρήµα είναι ιερό. Αναµένουµε και το πόρισµα του ελέγχου σκοπιµότητας, που είναι σε εξέλιξη, για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης
και την κατάρτιση του ΟΑΝΜΑ.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρούει ανοιχτές θύρες, µε τέσσερα
και πλέον χρόνια καθυστέρηση. Οι εργαζόµενοι στο Νέο Μου-
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σείο Ακρόπολης θα είχαν τοποθετηθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, ήδη από το 2015. Η µεταφορά τους προβλεπόταν σε νοµοσχέδιο, που είχε προωθηθεί προς ψήφιση από τον Νοέµβριο του
2014. Το νοµοσχέδιο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ψηφίστηκε
καθώς, ως γνωστό, µε ευθύνη της παρούσας Κυβέρνησης, η
χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές.
Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να απαντηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού το εξής ερώτηµα: Γιατί οι εργαζόµενοι, που εργάζονται στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης, δεν
τακτοποιήθηκαν το 2018, όταν η Κυβέρνηση, ενώ είχε έτοιµο σχετικό νοµοσχέδιο, το πήρε πίσω; Και διερωτάται κανείς: Ποιοι και
γιατί έθεσαν τότε εµπόδια στην τακτοποίηση των εργαζοµένων;
Όσον αφορά τους εργαζοµένους στη Νήσο Δήλο θέλω να πω
τα εξής: Χρειάζονται µια πραγµατική επιβράβευση και όχι ένα
επίδοµα-φιλοδώρηµα, το οποίο µετά τους φόρους και τις κρατήσεις, ουσιαστικά, εξανεµίζεται. Επιµένουµε στη θέση µας ότι
στους συγκεκριµένους εργαζόµενους, που εργάζονται και διαµένουν µόνιµα στη Νήσο Δήλο, πρέπει να καταβάλλεται επίδοµα
σε ποσοστό 50% του µισθού τους για την παράταση των συµβάσεων εργασίας στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.. Η θέση µας είναι, η
πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων µε µόνιµο προσωπικό,
που θα επιλεγεί, φυσικά, µέσα από τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
Ως εκ τούτου, θεωρούµε την παράταση των συµβάσεων ως µπάλωµα και τίποτα περισσότερο, που δεν βοηθάει επί της ουσίας
ούτε το έργο του Ελληνικού Φεστιβάλ ούτε τους εργαζοµένους.
Ζητάµε, λοιπόν, άµεσα την προκήρυξη µόνιµων θέσεων εργασίας, µε αυξηµένη µοριοδότηση όσων εργάζονται στον φορέα
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µε σύµβαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ειδική αγορήτριά µας κ. Κεφαλίδου, θα τοποθετηθεί και επί των άρθρων.
Κλείνοντας, θεωρούµε θετικές τις τροπολογίες από πλευράς
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και τις ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, για να παρουσιάσω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Να ενηµερώσω το Σώµα ότι υπάρχει µία νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 19 του σχεδίου νόµου. Είναι η τροπολογία, που είχε καταθέσει εχθές στην επιτροπή το Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε σχέση µε το διοικητικό
συµβούλιο. Το επταµελές διοικητικό συµβούλιο θα έχει πέντε (5)
µέλη από την τάξη των Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών και δύο (2) από την Ολοµέλεια, για πέντε (5) έτη, µε δυνατότητα επανεκλογής. Ουσιαστικά, αυτό ρυθµίζεται.
Καταθέτω τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Στρατής καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

4713

4714

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Χατζησάββας από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη η
ικανοποίησή µου, να βλέπω να σχηµατοποιείται, µε τα λεγόµενα
όλων των κοµµάτων εδώ µέσα, ένα µέτωπο -υποτίθεται- εναντίον
της Χρυσής Αυγής και να καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ποιος
είναι υπερασπιστής του ελληνικού λαού, ποιος είναι απέναντι σε
όλο το σύστηµα των πολιτικών κοµµάτων, που µαζί ψηφίζουν
µνηµόνια, µαζί ψηφίζουν διάφορους νοµούς, οι οποίοι είναι αντιλαϊκοί και που θα αναγνωρίσει στις επόµενες εκλογές ποιο κόµµα
πραγµατικά τον εκπροσωπεί.
Επίσης, όµως, µε ικανοποιεί να δείχνουν το πραγµατικό τους
πρόσωπο οι θεµατοφύλακες -υποτίθεται- της πολιτικής ορθότητας µε παραληρήµατα, µε υβρεολόγιο, µε σεξιστικά σχόλια, αλλά
και γελοίες προτάσεις ψυχοθεραπείας.
Όσον αφορά το τεκµήριο της αθωότητας: Καλά θα κάνουν στη
Νέα Δηµοκρατία να µην µιλάνε για τεκµήριο αθωότητας, όταν
επί των ηµερών τους και επί της κυβερνήσεώς τους, µε δική τους
εντολή, φυλακίστηκαν εν ενεργεία Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής και ο
Αρχηγός της, πριν ακόµα γίνει άρση ασυλίας. Καλά θα κάνουν,
λοιπόν, όσον αφορά στο τεκµήριο αθωότητας, στο σπίτι του κρεµασµένου να µην µιλάνε για σκοινί.
Όσον αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο, ρυθµίζονται κάποια θέµατα τα οποία πραγµατικά έπρεπε να ρυθµιστούν, κάποια ζητήµατα, που αντιµετώπιζαν κάποιοι άνθρωποι και που, επί χρόνια,
περίµεναν να τακτοποιηθούν. Όµως, προς τι αυτός ο συνωστισµός νοµοσχεδίων στην ίδια επιτροπή; Δέκα χρόνια έχει που τελείωσε η ανέγερση του Μουσείου Ακροπόλεως και περίµεναν να
καταργηθεί ο οργανισµός.
Ξαφνικά, µπαίνει αυτό το νοµοσχέδιο, αυτήν την ώρα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ξεκινάει ένα άλλο νοµοσχέδιο
και ο Πρόεδρος λέει ότι πρέπει απλά να βιαστούµε για να προλάβουµε. Τι να προλάβετε; Τελειώνει ο χρόνος σας; Τον Μάιο
πάµε σε εκλογές; Μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή, δεν προλαβαίνετε και πρέπει να έρχονται δύο και τρία νοµοσχέδια στην ίδια
επιτροπή, µέσα στην ίδια εβδοµάδα;
Σε µια τροπολογία, που έχει καταθέσει ο Υπουργός, θα ήθελα
να κάνω ένα σχολιασµό. Αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1983 και ειδικό 38 όπου ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τροποποιούνται και συµπληρώνονται συγκεκριµένες διατάξεις του ν.3879/2010 που αναφέρεται σε θέµατα Δια Βίου Μάθησης. Με την προτεινόµενη
τροπολογία προστίθεται το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στους φορείς του εθνικού δικτύου Δια Βίου Μάθησης, οι οποίοι ασκούν διοίκηση και παρέχουν υπηρεσίες Δια Βίου Μάθησης.
Η παρατήρηση και το ερώτηµα αφορά τον λόγο, για τον οποίο
εισάγεται προς ψήφιση η προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση.
Ποιος, άραγε, µπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο, ένας φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή της Ελληνικής Αστυνοµίας, των Σωµάτων Ασφαλείας εν γένει, ένας
φορέας µε επιστηµονικό και γνωστικό ερευνητικό αντικείµενο
αµιγώς αστυνοµικής φύσεως, προστίθεται σε ένα εκπαιδευτικό κατά βάση- δηµόσιο σύστηµα; Η Ελληνική Αστυνοµία δεν µπορεί
να χρησιµοποιεί τη γνωσιακή της βάση, όχι προς την κατεύθυνση
καταπολέµησης του εγκλήµατος και προστασίας του ελληνικού
λαού, αλλά για την επιµόρφωση και την πιστοποίηση ιδιωτών.
Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
Την ίδια ώρα, που η Βουλή ασχολείται µε διάφορα τέτοια διαδικαστικά θέµατα, που θα έπρεπε να είχαν λυθεί προ ετών, στην
Κρήτη είχαµε µέσα σε ένα µήνα δύο τραγικά γεγονότα, όπου µια
οικογένεια και ένας κτηνοτρόφος πνίγηκαν µε τη νεροποντή. Επιτρέπεται, εν έτει 2019, να υπάρχουν διαβάσεις ποταµών, χειµάρρων και ρεµάτων, χωρίς γέφυρα; Μπορεί, βέβαια, κάποιος να πει
ότι είναι παρακινδυνευµένο να περνάς από εκεί και θα πρέπει να
προσέχεις. Η κριτική από το σπίτι µας και την ηρεµία του καναπέ
είναι εύκολη. Όταν, όµως, ο άλλος βλέπει να χάνεται η περιουσία
του, µέσω της οποίας ταΐζει την επταµελή οικογένειά του και
είναι το µέλλον της οικογένειάς του, δεν µπορεί να σκεφτεί και
τόσο λογικά και λειτουργεί εκείνη τη στιγµή σε πανικό.
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Είναι δεδοµένη, βέβαια, και η έλλειψη εκπαίδευσης των Ελλήνων πολιτών στην αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων. Θα έπρεπε
να υπάρχει εκπαίδευση από τα σχολεία ακόµα και οι αρµόδιες
υπηρεσίες να µεριµνήσουν είτε για την προφύλαξη των ανθρώπων είτε για να κάνουν πιο ασφαλείς τις διαβάσεις.
Με το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών, όµως, τι γίνεται; Στις 26-112018 κατέθεσα σχετική ερώτηση, µε αφορµή τότε την κατάρρευση της γέφυρας στην Καβάλα, όπου ευτυχώς δεν είχαµε
νεκρούς. Ρωτούσαµε τότε τον αρµόδιο Υπουργό αν προτίθεται
να δηµιουργηθεί Εθνικό Μητρώο Γεφυρών και αν θα δοθεί η δυνατότητα σε αυτήν την υπηρεσία -χωρίς να υπάρχει πολυδιάσπαση σε διάφορες υπηρεσίες- να κάνει τη δουλειά της. Δεν
ξέρουµε τι γίνεται µε το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών. Όµως, είναι
ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο να µην γνωρίζουµε πόσες γέφυρες
υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, πότε χτίστηκαν αυτές οι γέφυρες, τι χρήση έχουν αυτές οι γέφυρες και σε τι κατάσταση
είναι από πλευράς συντήρησης. Οι κακοτεχνίες είναι δεδοµένες.
Όµως, οι καταγγελίες για τις κακοτεχνίες, που οφείλονται πιθανότητα στο ότι κάποιος εργολάβος έβαλε στην τσέπη κάποια
χρήµατα και δεν έκανε το έργο όπως θα έπρεπε, είναι κενές περιεχοµένου, αν δεν τιµωρηθεί κανένας και δεν µπει φυλακή κανένας.
Επίσης, είναι πολύ υποτιµητικό για τους κατοίκους των περιοχών να ακούµε ότι θα πρέπει να λυθεί το πρόβληµα ενόψει τουριστικής περιόδου. Δηλαδή, µόνο για τους τουρίστες µας ενδιαφέρει; Η ζωή των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής δεν µετράει
το ίδιο µε των τουριστών, που θα έρθουν; Μόνο η εικόµα µας,
µας ενδιαφέρει;
Σήµερα, λοιπόν, ο φίλος της Κυβέρνησης, Ερντογάν, κάνει µια
µεγάλη, χολιγουντιανών διαστάσεων και εικόνας, άσκηση µε την
επωνυµία «Γαλάζια Πατρίδα» µε το τουρκικό ναυτικό και έχει δεσµεύσει συγκεκριµένο ενεργειακό οικόπεδο -δεν είναι τυχαίο- ως
πεδίο βολής.
Την ίδια ώρα, ο Πάιατ δηλώνει ότι οι σχέσεις µεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας είναι στην καλύτερη φάση των τελευταίων δεκαετιών. Άλλωστε δεν είναι κρυφό ότι η άσκηση των Τούρκων σήµερα γίνεται µέσα στα νατοϊκά πλαίσια. Δεν την κάνουν µόνοι
τους. Δεν την κάνουν µε δικό τους πρωτόκολλο. Έχουν την κάλυψη του ΝΑΤΟ που υποτίθεται ότι είναι σύµµαχος της Ελλάδας.
Και η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά όµως δείχνουν ότι
µάλλον έχετε συµφωνήσει συνδιαχείριση του Αιγαίου και σιγάσιγά και βήµα-βήµα οδηγείτε την κατάσταση εκεί.
Τολµάει ο Ερντογάν, ο φίλος σας, που τον νοµιµοποιήσατε
όταν ήρθε στην Ελλάδα, να λέει, επίσης, ότι πέταξαν παλαιότερα
στη θάλασσα συµµορίες Ποντίων. Αναφέρεται προφανώς στην
ποντιακή γενοκτονία και στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων γυναικόπαιδων µε τις πλάτες φυσικά της κοµµουνιστικής τότε Ρωσίας. Επειδή όµως την κουλτούρα και τον πολιτισµό του ποντιακού ελληνισµού θα χρειαστούν χιλιάδες χρόνια εξέλιξης για να
τα φτάσουν οι Τούρκοι, θα πρέπει να λένε ευχαριστώ τουλάχιστον που τους βοήθησαν από βάρβαροι Μογγόλοι να παριστάνουν τώρα τους πολιτισµένους ανθρώπους, όσο είναι αυτό
δυνατόν για τους Τούρκους.
Μια που µιλάµε όµως για τις µεθοδεύσεις του ΝΑΤΟ, των συµµάχων µας, και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που είναι
επίσης σύµµαχοί µας, έχουµε το γνωστό άρθρο του BBC από µια
ύποπτη αρθρογράφο. Είναι ύποπτη για τον κόσµο γενικότερα.
Αν ψάξετε λίγο να δείτε ποια είναι αυτή η αρθρογράφος, έχει φωτογραφίες µε ΜΚΟ. Γενικότερα δηλαδή ανήκει σε αυτό το σύστηµα το δικό σας, το συριζαϊκό. Δικό σας παιδί είναι. Έγραψε,
λοιπόν, ένα άρθρο πριν τη Συµφωνία των Πρεσπών, αλλά δηµοσιεύτηκε στο BBC µετά τη συµφωνία των Πρεσπών.
Τι κάνει αυτό το άρθρο; Επιβεβαιώνει τους φόβους που εµείς
ως Χρυσή Αυγή είχαµε για τα επακόλουθα της συµφωνίας. Εργαλεία προπαγάνδας είναι και η συγκεκριµένη δηµοσιογράφος
και το BBC των ίδιων δυνάµεων που κατάφεραν τον βοµβαρδισµό της Σερβίας και τη γέννηση του Κοσόβου, δηλαδή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ. Αυτοί τα µεθοδεύουν αυτά τα αλυτρωτικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο όποιος τώρα τελευταία προσπαθεί να διευρύνει
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, πέραν του να λέει ότι δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ισχύουν αυτά που λέει το άρθρο και να στέλνει µια χλιαρή διαµαρτυρία από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το BBC, θα καταγγείλει το ΝΑΤΟ για αυτές τις µεθοδεύσεις που γίνονται για
τη Μακεδονία µας; Η Νέα Δηµοκρατία θα καταγγείλει τις µεθοδεύσεις του ΝΑΤΟ; Θα καταγγείλει τις ευρωπαϊκές οµάδες στις
οποίες ανήκει, που εξυπηρετούν τα ίδια συµφέροντα που επιδοτούν αυτό τον αλυτρωτισµό;
Ποιον αλυτρωτισµό; Εντάξει, δεν λέµε και δεν πιστεύει κανένας ότι το ανύπαρκτο στρατιωτικά µόρφωµα των Σκοπίων µπορεί
να επιτελέσει τέτοιο ρόλο, ούτε φυσικά µπορεί να πιστέψει κανείς ότι µπορεί το Ουράνιο Τόξο να πετύχει κάτι. Οι µεθοδεύσεις
του ΝΑΤΟ όµως θέλουν να υπάρχει µέσα στην Ελλάδα αλυτρωτική τοποθέτηση και να ζητάνε Έλληνες πολίτες δικαιώµατα µειονοτικά. Δηλαδή περνάµε στο αµέσως επόµενο στάδιο. Δεν είναι
οι Σκοπιανοί που ζητάνε δικαιώµατα µειονοτικά, είναι Έλληνες
πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικά Μακεδόνες και θέτουν το ζήτηµα του ότι είναι µια µειονότητα και πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώµατά της. Αυτό κολλάει βέβαια και µε τους
εθνικά Μακεδόνες-πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Τους δώσατε αυτό το δικαίωµα από τη στιγµή που απέκτησε ύπαρξη ένα
έθνος µακεδονικό.
Συγχέουν βέβαια τα παπαγαλάκια οι πράκτορες και πρακτορίσκοι που κυκλοφορούν στην Ελλάδα την αναφορά σε µακεδονίτικα, που είναι ένας γεωγραφικός γλωσσικός προσδιορισµός, και
σε µακεδονικά -όπως λένε- που είναι εθνικός γλωσσικός προσδιορισµός και φυσικά είναι ανύπαρκτα.
Και νοµίζετε ότι οι Έλληνες, οι µοναδικοί και γνήσιοι Μακεδόνες, θα επιτρέψουν να περάσουν αυτές οι µεθοδεύσεις, ότι θα
ιδρύσουν συλλόγους οι Ουρανιοτοξίτες για να δηµιουργήσουν
τετελεσµένα µέσα στην Ελλάδα. Με κάθε νόµιµο τρόπο που ορίζεται από τα άρθρα του Συντάγµατος θα σταµατήσουµε τις µεθοδεύσεις αυτές, όπως κάναµε µέχρι και σήµερα.
Το µόνο που σας ενδιαφέρει όµως είναι η πολιτική σας επιβίωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα όσο καλύτερα µπορεί και η Νέα Δηµοκρατία προσπαθεί να διαχειριστεί τη
νίκη για την οποία δεν είναι έτοιµη και κάνει τα αδύνατα δυνατά
να µην πάρει αυτοδυναµία.
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το Ποτάµι, η Ένωση Κεντρώων και οι ΑΝΕΛ
κάνουν παράπονα παντού και κλαίγονται όλη µέρα στα κανάλια
ότι πάνε για διάλυση. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
κάνει την «Γέφυρα» για να τους διαλύσει, αναγνωρίζοντας βέβαια
ότι δεν είναι γέφυρα, αλλά είναι προγεφύρωµα της τελικής επίθεσης και διάλυσης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν υφίσταται πλέον
στην ελληνική κοινωνία. Είχε πλευρίσει από τη µια µεριά η βάρκα
της Νέας Δηµοκρατίας για να πηδήξουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
προς τα εκεί, πλησιάζει τώρα και η βάρκα του ΣΥΡΙΖΑ από την
άλλη πλευρά και µετά τις επόµενες εκλογές θα διαλυθεί. Είναι
δεδοµένο.
Αν όλοι εσείς που κλαίγεστε ότι αντιµετωπίζετε διώξεις από το
σύστηµα και επίθεση για διάλυση των κόµµατων σας δεχτεί έστω
και το 1% των διώξεων που έχει υποστεί το εθνικιστικό κίνηµα
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, θα είχαν διαλυθεί τα κόµµατά σας και δεν θα µπορούσατε να έχετε ούτε µια µέρα παραπάνω πολιτικού µέλλοντος.
Έχουµε κάνει εκλογές από τη φυλακή και κερδίσαµε. Λειτουργούµε µε διακοπή της χρηµατοδότησης. Έχουµε υποστεί ολική
φίµωση από µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Και για να περάσουµε
και σε λίγο πιο ελαφριάς βαρύτητας θέµατα, ούτε προφίλ στα
social media δεν δικαιούνται να έχουν οι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, όχι φωνή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Στις επόµενες ευρωεκλογές, λοιπόν, ο µεγάλος φόβος και η
πραγµατικότητα η οποία θα συµβεί βέβαια όταν θα γίνουν οι επόµενες ευρωεκλογές, είναι ότι θα αναδειχτεί σε δεύτερη δύναµη
στην Ευρώπη ο εθνικισµός. Οι εθνικιστές και οι ευρωσκεπτικιστές
θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση. Και εσείς, ξεκοµµένοι εντελώς
από την κοινωνική πραγµατικότητα, θέτετε ως επιχείρηµα στους
πολίτες για να µην ψηφίσουν εθνικιστικά κόµµατα ότι αν δεύτερη
δύναµη είναι εθνικιστές την Ευρώπη, θα υπάρχει δυσκολία
λήψης των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το
λέτε για κακό; Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει υπέρ των τραπεζών και υπέρ των τοκογλύφων.
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Για αυτόν τον λόγο, ό,τι µεθοδεύσεις και να σκεφτείτε εναντίον
µας, εσείς πολεµάτε για προσωπικά συµφέροντα, αλλά εµείς
έχουµε πίστη στον αγώνα και θα κερδίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Στρατής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που συζητήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων τις προηγούµενες ηµέρες και συζητάµε σήµερα στην
Ολοµέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας αποτελείται από τρία
µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά το Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού, το δεύτερο το Μουσείο Ακρόπολης, το τρίτο περιλαµβάνει σειρά διατάξεων οι οποίες ρυθµίζουν
θέµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και εποπτευόµενων φορέων
του, όπως και οι τροπολογίες που προστέθηκαν στη συνέχεια.
Η αντιµετώπιση του ζητήµατος του Ταµείου Αλληλοβοήθειας
υπήρξε µια επίπονη προσπάθεια. Στο Υπουργείο Πολιτισµού κληθήκαµε από την αρχή να αντιµετωπίσουµε στρεβλές αντιλήψεις,
εµπεδωµένες στις συνδικαλιστικές ηγεσίες και σε µερίδα των εργαζοµένων, µε άλλοθι κάποιες κοινωνικές παροχές του Υπουργείου.
Προσωπικά, θεωρώ αποκαλυπτική την τοποθέτηση του πρώην
Υπουργού, του κ. Τζαβάρα -ήπια µεν, αποκαλυπτική δε. Εκλαµβάνω δε ως έπαινο την τοποθέτησή του, καθώς απέδειξε ότι για
να φτάσουµε σήµερα εδώ χρειάστηκε τόλµη.
Θυµίζουµε ότι πέρυσι τέτοιες µέρες, όταν αναλαµβάναµε καθήκοντα, υπήρχαν καταλήψεις, µεγάλη ένταση και συσσωρευµένα προβλήµατα. Εργαστήκαµε µε αποφασιστικότητα και µεθοδικότητα σε όλα τα επίπεδα. Αποκαταστήσαµε την ηρεµία και την
κανονικότητα στην καθηµερινότητα του Υπουργείου. Θέσαµε το
πραγµατικό διακύβευµα, που είναι ξεκάθαρες σχέσεις µεταξύ
πολιτικής ηγεσίας, σωµατείων και εργαζοµένων.
Εξηγήσαµε ότι τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους,
τα µνηµεία και τα µουσεία δεν είναι σε ειδικό λογαριασµό του
Υπουργείου, όπως κατά κόρον είχαν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, δεν είναι πορτοφόλι ούτε των πολιτικών ούτε των συνδικαλιστικών ηγεσιών, είναι δηµόσιο χρήµα που η διαχείρισή του
πρέπει να γίνεται µε διαφάνεια και λογοδοσία.
Μένοντας µακριά από τη σκανδαλολογία προχωρήσαµε στον
έλεγχο του σκοτεινού παρελθόντος µε την υπόθεση πλέον να
διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Ποια είναι η ουσία της υπόθεσης;
Το Υπουργείο Πολιτισµού έχει έναν µικρό προϋπολογισµό, αλλά
ταυτόχρονα διαχειρίζεται τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονοµιά. Παλαιότερα υπήρχε και ο διαβόητος ειδικός λογαριασµός
του Υπουργείου. Μέχρι το 2008 τα ποσά που λάµβανε το Ταµείο
Αλληλοβοήθειας ήταν από αυτές τις δύο πηγές: από τον ειδικό
λογαριασµό και από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων, των
µνηµείων και των µουσείων.
Μετά την κατάργηση του ειδικού λογαριασµού µε την υπόθεση
Ζαχόπουλου, το κενό αναπληρώθηκε µε θεαµατική αύξηση του
ποσοστού που λάµβανε το ταµείο από τα έσοδα της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Έτσι το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, που εισπράττει αυτά τα έσοδα και ποσοστό τους απέδιδε στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας, µετατράπηκε σε ένα είδος άτυπου ειδικού λογαριασµού.
Το 2009, εκλογική χρονιά επί υπουργίας του τελευταίου
Υπουργού Πολιτισµού της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας,
µετέπειτα Αρχηγού κόµµατος και Πρωθυπουργού, δόθηκαν στο
Ταµείο Αλληλοβοήθειας πάνω από 3.000.000 ευρώ από τα έσοδα
της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Από τα αποτελέσµατα του διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και τα ελάχιστα στοιχεία που βρέθηκαν στο ταµείο µετά τη λήξη της κατάληψης προκύπτει ότι δεκάδες εκατοµµύρια έχουν διακινηθεί ανεξέλεγκτα µεταξύ Ταµείου
Αλληλοβοήθειας και συνδικαλιστικών σωµατείων σε γνώση και
άλλες φορές σε συνεννόηση, όπως αναφέρεται στα έγγραφα, µε
τις πολιτικές ηγεσίες.
Τρεισήµισι εκατοµµύρια είναι το ποσό που το Γενικό Λογιστήριο ζητά να επιστραφεί από τις προηγούµενες διοικήσεις. Πα-
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ράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες περισσότερων από εκατό
υπαλλήλων του Υπουργείου που το ταµείο εµφανίζεται να τους
έχει χορηγήσει δάνεια και βοηθήµατα, τα οποία οι ίδιοι δηλώνουν
ενυπογράφως ότι ουδέποτε αιτήθηκαν και ουδέποτε έλαβαν.
Εµείς εφαρµόσαµε εξαρχής στην πράξη ένα νέο παράδειγµα
λειτουργίας σε σχέση µε το παρελθόν. Δεν προσλάβαµε προσωπικό στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας µέσω του Ταµείου Αλληλοβοήθειας. Δεν πληρώσαµε υπεραπασχολήσεις και επιδόµατα και δεν χορηγήσαµε δάνεια και βοηθήµατα στο προσωπικό
των πολιτικών µας γραφείων. Δεν δώσαµε εντολή να δοθεί ένα
εκατοµµύριο ευρώ από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας στην Οµοσπονδία Εργαζοµένων για την πληρωµή υπεραπασχολήσεων.
Δεν πληρώσαµε διαπιστωµένες αργοµισθίες µέσω του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας.
Όλα αυτά, χαρακτηριστικά δείγµατα µιας διακυβέρνησης που
σε µεγαλύτερη κλίµακα χρεοκόπησε τη χώρα, έχουν συµβεί στο
παρελθόν. Καταγράφονται µε σαφήνεια στα πορίσµατα για τα
οποία η Αντιπολίτευση το µόνο που έχει να σχολιάσει είναι ότι
δεν προκύπτουν ταµειακά ελλείµµατα, υιοθετώντας αυτή την
έωλη επιχειρηµατολογία των ελεγχόµενων διοικήσεων του ταµείου.
Εµείς µειώσαµε θεαµατικά τα κόστη του ταµείου δύο και τρεις
φορές κάτω. Εφαρµόσαµε στην επιλογή των παιδιών του παιδικού σταθµού τα κριτήρια και τη µοριοδότηση των δηµόσιων παιδικών σταθµών, αντικαθιστώντας µια εντελώς ασαφή και διάτρητη διαδικασία που ακολουθείτο στο παρελθόν. Σχεδιάσαµε και
φέρνουµε για ψήφιση στη Βουλή το παρόν σχέδιο νόµου που
έχει στόχους αυτονόητους ίσως, αλλά µε µεγάλο πολιτικό βάρος
και πολλές τεχνικές δυσκολίες, να αντιµετωπιστούν οι δυσλειτουργίες και παθογένειες χρονών, να εξασφαλιστεί η διαφάνεια
και η χρηστή διοίκηση για το µέλλον, να διασφαλιστεί ταυτόχρονα η εύρυθµη λειτουργία στην παρούσα µεταβατική φάση,
µια διαδικασία ναυπήγησης εν πλω, όπως εξηγήσαµε στις επιτροπές, να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση κοινωνικών παροχών προς τους εργαζοµένους του Υπουργείου και,
τέλος, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και οι εργαζόµενοι
του ταµείου.
Ο παιδικός σταθµός και το επίδοµα κατασκήνωσης που είχαν
χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι για την κακοδιαχείριση, αλλά και ως
µοχλός πίεσης ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξυγίανσης
είχε υπάρξει στο παρελθόν, µεταφέρονται στις δοµές της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου, που αναλαµβάνει
το ίδιο να καλύψει τα σχετικά κόστη.
Αναρωτήθηκε ο πρώην Υπουργός Πολιτισµού, σήµερα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί ιδρύουµε παιδικό σταθµό, αφού υπάρχει. Ο παιδικός σταθµός που
υπάρχει είναι ιδιωτικός παιδικός σταθµός ενός σωµατείου. Εµείς
ιδρύουµε δηµόσιο παιδικό σταθµό του Υπουργείου Πολιτισµού
και ήταν κάτι το οποίο χρειάστηκε να το ανακαλύψουµε ότι τεχνικά έπρεπε να το κάνουµε, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
Όσον αφορά το ερώτηµα από την πλευρά του εισηγητή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ναι, διερευνούµε και έχουµε ζητήσει
στοιχεία για το ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες για υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού σε όλη την Ελλάδα που δεν καλύπτονται από κοινωνικές δοµές, δηλαδή δηµόσιους παιδικούς
σταθµούς, ή δεν λαµβάνουν κάποιο voucher για παιδικό σταθµό
για τα παιδιά τους και σε περίπτωση που υπάρξει πραγµατική
ανάγκη θα κινηθούµε και σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα,
οι εργαζόµενοι τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις του
Υπουργείου Πολιτισµού διασφαλίζοντας πλήρως την εργασία
τους.
Όσον αφορά τον όρο της παραίτησης από την οικονοµική
απαίτηση, πρώτα από όλα ένας όρος αρκετά συνηθισµένος σε
µετατροπές συµβάσεων κι εδώ µην ξεχνάµε ότι έχουµε µεταφορά προσωπικού από ένα σωµατείο στην κεντρική διοίκηση,
στο κράτος δηλαδή. Και για την ουσία της υπόθεσης, η υπαρκτή
οικονοµική απαίτηση που υπάρχει θα υπονόµευε, αν γινόταν
δεκτή, τον ίδιο τον στόχο του νοµοσχεδίου, που είναι να διασφαλίσει θέσεις εργασίας. Οι εργαζόµενοι διεκδικούν δέκατο τρίτο
και δέκατο τέταρτο µισθό, από τη στιγµή, όµως, που τους ανα-
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γνωρίζεται η εργασία τόσων ετών και µετατρέπονται σε δηµοσίους υπαλλήλους, το κράτος δεν θα µπορούσε να τους το χορηγήσει αυτό.
Τέλος, το Ταµείο Αλληλοβοήθειας παύει να χρηµατοδοτείται
από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. Πλέον θα χρηµατοδοτείται
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών του Υπουργείου υπό τους
κανόνες του δηµόσιου λογιστικού και τον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε αυστηρούς όρους που θα
τεθούν µε υπουργική απόφαση και βέβαια το ύψος θα είναι πολύ
µικρότερο, αφού δεν θα περιλαµβάνονται ούτε µισθοδοσίες,
ούτε παιδικός σταθµός, ούτε κατασκηνώσεις.
Ετέθη ένα ζήτηµα από τον κ. Τζαβάρα, αν θα υπάρχει νοµιµότητα σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι απολύτως νόµιµη η διαδικασία
που έχουµε προβλέψει. Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων µεταβιβάζει ένα ποσό συνολικά προς το Υπουργείο. Αυτό το ποσό έχει
αυξηθεί θεαµατικά σε σχέση µε το παρελθόν. Ήταν 7.000.000
ευρώ το 2014. Ήδη έχουν εκταµιευτεί 45.000.000 ευρώ για το
2019 και έπονται άλλα 10.000.000 ευρώ έως και 15.000.000 ευρώ.
Εποµένως, υπάρχει περιθώριο να γίνει και κοινωνική πολιτική
µε αυτά τα χρήµατα και αυτό το κάνουµε µε νόµο. Άρα θα είναι
σύννοµη αυτή η διαδικασία. Δεν θα έχει καµµία σχέση το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων µε τη διαχείριση αυτού του ποσού. Αυτό το ποσό µεταφέρεται στο Υπουργείο και η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών του Υπουργείου το κατανέµει στις διάφορες πιστώσεις, µε βάση τις υπηρεσίες του
Υπουργείου.
Η θέση µας για το µέλλον του Ταµείου Αλληλοβοήθειας είναι
σαφής, να γίνει το ταµείο αυτό υπόθεση των εργαζοµένων µε γενική συνέλευση που θα εκλέγει και θα ελέγχει τη διοίκηση χωρίς
την οποιαδήποτε παρεµβολή της πολιτικής ηγεσίας και να είναι
πραγµατικής αλληλοβοήθειας, µε εισφορά των εργαζοµένων. Είχαµε την τόλµη αυτό να το πούµε από την πρώτη µέρα στους εργαζόµενους που είχαν εκείνες τις εµπεδωµένες αντιλήψεις, στις
οποίες αναφερθήκαµε στην αρχή.
Σε ένα τέτοιο ταµείο το Υπουργείο θα µπορούσε να χρηµατοδοτεί επιλεγµένες κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Πάντως,
αν δεν βρούµε ανταπόκριση στην κατεύθυνση αυτή, από την
πλευρά του εργαζοµένων, δεν θα διστάσουµε να οδηγήσουµε το
ταµείο σε λύση και εκκαθάριση, διασφαλίζοντας, όµως, σε κάθε
περίπτωση την οµαλή εξέλιξη του έργου της δικαιοσύνης που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Περνώντας στο Μουσείο της Ακρόπολης, επιλύουµε το παράδοξο της συνέχισης ύπαρξης ενός οργανισµού δέκα χρόνια µετά
την ολοκλήρωση του σκοπού του µε τον ευθύ και απλό τρόπο,
που είναι η απορρόφησή του από το ίδιο το µουσείο. Και πάλι
διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και οι εργαζόµενοι και ο
λόγος για τον οποίον δεν είχε προχωρήσει πέρσι η σχετική ρύθµιση από την Κυβέρνηση, που από την αρχή είχε δει αυτό το ζήτηµα, είναι ότι έπρεπε να βρεθεί µία λύση για να µη φαίνεται
τεχνητά αύξηση του κόστους στο οργανόγραµµα του Μουσείου
της Ακρόπολης, δηλαδή να µην προκύπτει αύξηση προσωπικού.
Με τη δέσµευση των θέσεων, µία λύση που τεχνικά την επεξεργαστήκαµε µε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είµαστε σε θέση, λοιπόν, εδώ να φέρουµε αυτή τη ρύθµιση για να
τακτοποιήσουµε και αυτό το ζήτηµα.
Υπενθυµίζουµε δε ότι, παράλληλα µε τη ρύθµιση, το Υπουργείο Πολιτισµού έχει συµφωνήσει µε τη διοίκηση του µουσείου,
αφ’ ενός να υπάρξει επικαιροποίηση της τιµολογιακής πολιτικής,
σύµφωνα µε το παράδειγµα που πετυχηµένα εφαρµόζουµε τους
υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία από το
2016, και αφ’ ετέρου για πρώτη φορά το Μουσείο Ακρόπολης θα
συµµετέχει πλέον µε µέρος των εσόδων του στην αναβάθµιση
των υπόλοιπων µουσείων του Υπουργείου Πολιτισµού. Άρα δεν
έχουµε µόνο µια αποσπασµατική ρύθµιση σε σχέση µε τον Οργανισµό Ανέγερσης, αλλά έχουµε µια συνολικότερη στρατηγική
την οποία έχουµε αρχίσει να την υλοποιούµε.
Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου θα ήθελα να
αναφερθώ στο επίδοµα για τους µόνιµα διαµένοντες υπαλλήλους του Υπουργείου στη νήσο Δήλο. Εξηγήσαµε ότι για τις υπόλοιπες παραµεθόριες περιοχές της χώρας υπάρχει ένα κίνητρο.
Μικρό, µεγάλο ή µεσαίο υπάρχει όµως. Η Δήλος είναι ειδική πε-
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ρίπτωση, είναι µοναδική περίπτωση. Τη χαρακτηρίσαµε «εξορία»
και κυρίως το χειµώνα, γιατί αν αποκλειστείς εκεί ένα µήνα και
δύο, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Εκµεταλλευόµαστε, λοιπόν, τα
περιθώρια που έχουµε και θεσπίζουµε αυτό το ειδικό επίδοµα,
ακριβώς για να προσελκύσουµε υπαλλήλους του Υπουργείου
που θα διαµείνουν τουλάχιστον έναν χρόνο στο νησί, άρα να καλύψουµε τις χειµερινές ανάγκες.
Όσον αφορά ευρύτερα το πλάνο για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων, αναφερθήκαµε και στις επιτροπές. Το Υπουργείο
Πολιτισµού έχει ήδη προκηρύξει διακόσιες µόνιµες θέσεις αρχαιοφυλάκων, οι οποίες κατευθύνονται κυρίως προς τα νησιά,
αλλά και προς µεγάλα µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αναµένουµε την ολοκλήρωση του διαγωνισµού από τον ΑΣΕΠ τους
επόµενους έναν µε δύο µήνες. Εν τω µεταξύ είχαµε βελτιώσει
πάρα πολύ τις διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και
για τον χειµώνα και για το καλοκαίρι. Όπως είπαµε χθες χαρακτηριστικά στην επιτροπή, και χίλιες τριακόσιες πενήντα συµβάσεις λήξανε τον Δεκέµβριο, ήρθαν τριακόσιες πενήντα νέες
προσλήψεις και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτό ήταν µια επιτυχία. Γιατί, αν θυµάστε, τα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν συνεχώς αναταράξεις γύρω από το ζήτηµα.
Επιπλέον, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προγραµµατίζουµε χίλιες νέες προσλήψεις την
επόµενη τριετία για το Υπουργείο Πολιτισµού, µέρος των οποίων
βεβαίως θα κατευθυνθεί και για τη λειτουργία των αρχαιολογικών
χώρων, των µνηµείων και των µουσείων.
Θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη αναφορά, επίσης, στη µέριµνα
που δείχνουµε για τα νησιά, τις νησιωτικές υπηρεσίες, αλλά και
τους κατοίκους των νησιών, για τους νησιώτες, γιατί πλέον αυξάνοντας τις ηµέρες εκτός έδρας που µπορούν να πραγµατοποιούν υπηρεσίες µε νησιωτικό πεδίο αρµοδιότητας, σηµαίνει ότι θα
αντιµετωπίζονται πιο γρήγορα και καλύτερα και οι υποθέσεις των
πολιτών.
Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που το σχέδιο νόµου τυγχάνει, τουλάχιστον ως προς τους στόχους του, ευρύτερης θετικής αποδοχής
από τους Βουλευτές και όχι µόνο από αυτούς που στηρίζουν την
κυβερνητική πλειοψηφία. Η κριτική που δεχθήκαµε υπήρξε γιατί
δεν κάνουµε τίποτε άλλο από το να επαναλαµβάνουµε ρυθµίσεις
που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν το 2014. Εξηγήσαµε αναλυτικά στην επιτροπή ότι ο Οργανισµός του Υπουργείου το 2014
είχε τρεις γραµµές για ένα τµήµα παιδικού σταθµού γενική µέριµνας και ασφάλειας χώρων, στο οποίο ταυτόχρονα ήταν ενταγµένο και το γραφείο ιατρών. Προφανώς ήταν απλώς µία αναφορά σε ένα σχέδιο οργανισµού. Δεν ανέφερε τίποτα για το προσωπικό. Δεν ανέφερε τίποτα για τις κατασκηνώσεις.
Όσον αφορά δε την ίδια τη διοίκηση του Ταµείου Αλληλοβοήθειας, υπενθυµίσαµε ότι ενώ η τριετής θητεία της διοίκησης
έληγε τον Φλεβάρη του 2015, υπήρξε µια βιασύνη να επανατοποθετηθεί τον Οκτώβριο του 2014, ξεκινώντας από την αρχή
αυτή την τριετή θητεία και µε τον όρο ότι εφόσον δεν συµφωνούσε αυτή η διοίκηση, δεν µπορούσε να αλλάξει κιόλας. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Περνώντας στον Οργανισµό Ανέγερσης, το σχέδιο νόµου που
είχε παρουσιαστεί το 2014 ουσιαστικά ήταν µια µετονοµασία του
Οργανισµού Ανέγερσης σε Οργανισµό Αποπεράτωσης και Λειτουργίας. Διατηρούσε µια εντελώς µεταβατική κατάσταση για
τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και υπήρχε
µια πρόβλεψη κάποια στιγµή στο µέλλον, όταν πληρωθούν τα 4/5
των οργανικών θέσεων, να κλείσει χωρίς να λέει τίποτα, όµως,
για το τι θα γίνει µε τους υφιστάµενους εργαζόµενους. Και, όπως
είπαµε χθες, κάθε άλλο παρά «δικά µας παιδιά» είναι, παρ’ ότι
δεν τα χαρακτηρίζουµε. Εργαζόµενοι είναι, βγάζουν το ψωµί
τους µε τη δουλειά τους και τον ιδρώτα τους. Πάντως, δεν είναι
«δικά µας παιδιά».
Το δεύτερο κόµµατι της κριτικής που ακούστηκε από την Αντιπολίτευση συνδέεται µε την καταστροφολογία, για την οποία
γίνεται ευρύτερα λόγος και για την οικονοµία και για τα εθνικά
θέµατα. Το 2014 η χώρα ζούσε ένα success story και µετά ήρθε
αυτός ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κακή Κυβέρνηση και έφερε την
καταστροφή!
Εξηγήσαµε -να ξεκινήσω από τον σύγχρονο πολιτισµό- την κα-
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τάσταση που παραλάβαµε στους φορείς του σύγχρονου πολιτισµού. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παραλάβαµε 10
εκατοµµύρια χρέη και 5.000 στα ταµεία. Το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών το παραλάβαµε ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα τότε καταχρεωµένο, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου για φαραωνικά
έργα που δεν λειτούργησαν ποτέ. Καταφέραµε να αποπληρώσουµε τα χρέη µε τις θυσίες του ελληνικού λαού και τη στήριξη
του Υπουργείου Οικονοµικών και πλέον αυτοί οι φορείς, όπως
και οι υπόλοιποι του Υπουργείου, παράγουν σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο.
Αναφερθήκαµε στην Εθνική Λυρική Σκηνή και στην Εθνική Βιβλιοθήκη, γιατί όλοι µπορεί, όταν αναφερόµαστε στο Κέντρο Πολιτισµού του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, να σκεφτόµαστε το
κέλυφος, το περιεχόµενο όµως είναι αυτό που µετράει και το περιεχόµενο στο Κέντρο Πολιτισµού το βάζουν δηµόσιοι φορείς, οι
οποίοι χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισµού και από
το Υπουργείο Οικονοµικών για να παράγουν αυτό το έργο.
Αναφερθήκαµε, επίσης, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά να υπάρξει
διαγωνισµός για την πλήρωση της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή, µια καινοτοµία, η οποία συνάντησε δυσκολίες. Ο στόχος, όµως, είναι πολύ σηµαντικός και θα πρέπει να στηριχθεί απ’
όλες τις πλευρές.
Θα κάνω µια αναφορά τώρα και στα πνευµατικά δικαιώµατα.
Να θυµίσουµε ότι δεν υπήρξαµε οι πρώτοι που ελέγξαµε το Ταµείο Αλληλοβοήθειας. Ουσιαστικά, ήµασταν οι πρώτοι που ελέγξαµε την ΑΕΠΙ, ένα σκάνδαλο διαχρονικό στον τοµέα των πνευµατικών δικαιωµάτων που κανείς δεν τολµούσε να το αγγίξει.
Προς τιµήν του και ο Υπουργός ο Νίκος Ξυδάκης και στη συνέχεια ο Αριστείδης ο Μπαλτάς το έβαλαν ψηλά στην ατζέντα, προχώρησαν οι έλεγχοι, αναδείχθηκε το πρόβληµα, στη συνέχεια
τοποθετήθηκε επίτροπος για να υπάρξει διάσωση όλου του συστήµατος συλλογής και διανοµής πνευµατικών δικαιωµάτων και
στη συνέχεια νοµοθετήσαµε τη λύση-γέφυρα της Ειδικής Υπηρεσίας Είσπραξης Δικαιωµάτων που θα οδηγήσει στο τέλος της
ηµέρας σε έναν φορέα που θα είναι στα χέρια των ίδιων των δηµιουργών.
Περνώντας τώρα στην πολιτιστική κληρονοµιά, θα ξεκινήσω
από τα έσοδα των αρχαιολογικών χωρών. Έχω αναφερθεί και
στο παρελθόν ότι τα παραλάβαµε 55 εκατοµµύρια το 2014 και
το 2018 έκλεισε 115 εκατοµµύρια. Άρα έχουµε υπερδιπλασιασµό
και είµαστε αρκετά αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Έγινε αναφορά
ότι αυτό υπήρξε αποτέλεσµα της αύξησης των εισιτηρίων.
Κατ’ αρχάς, δεν έχουµε αύξηση των εισιτηρίων. Έχουµε αύξηση και ταυτόχρονα µείωση. Πριν από αυτήν την τιµολογιακή
πολιτική που εφαρµόσαµε αυτήν την εποχή, το εισιτήριο ήταν 12
ευρώ. Αυτήν τη στιγµή σήµερα είναι 10 ευρώ. Πέντε µήνες, λοιπόν, έχουµε και µικρότερες τιµές απ’ ό,τι ίσχυαν στο παρελθόν.
Αυξήσαµε όντως για τους επτά µήνες του τουριστικού ρεύµατος
και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το κάναµε αυτό.
Ταυτόχρονα δε, δεν πρέπει να ξεχνάµε τα δικαιώµατα εισόδου
που ήδη υπήρχαν και τα διατηρήσαµε και τα εµπλουτίσαµε. Κανείς Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης έως δεκαοχτώ χρόνων δεν
πληρώνει εισιτήριο. Επίσης, οι φοιτητές δεν πληρώνουν εισιτήριο. Επιπλέον, υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες που δεν πληρώνουν εισιτήριο. Και ο Αριστείδης Μπαλτάς, τότε Υπουργός Πολιτισµού, προσέθεσε και τους ανέργους για πρώτη φορά στις κοινωνικές οµάδες που δεν πληρώνουν εισιτήριο.
Άρα είχαµε µία αρκετά καλά µελετηµένη πολιτική, η οποία αύξησε τα έσοδα, αφήνοντας όµως περιθώριο και για ελεύθερη
πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους, τα µνηµεία και τα
µουσεία της χώρας για την ελληνική οικογένεια.
Δεν ήταν, όµως, µόνο η αύξηση των εσόδων. Θα το επαναλάβω, γιατί θα πρέπει να καταλάβουµε ότι οι αλλαγές θα πρέπει
να στηρίζονται από όποιον και να γίνονται. Χρειάστηκε να σπάσουµε αυγά στην Ακρόπολη. Χρειάστηκε να ενοποιήσουµε και
συστήµατα φύλαξης, συστήµατα διαχείρισης. Με το που το κάναµε είδαµε θεαµατική αύξηση. Είδαµε για πρώτη φορά τον Σεπτέµβριο του 2016 να εµφανίζεται ο Σεπτέµβριος ως ο µήνας µε
τις µεγαλύτερες εισπράξεις, ξεπερνώντας ακόµα και τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο. Άρα δεν είχαµε µόνο την αύξηση τιµής. Είχαµε
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βρει παρεµβάσεις σε όλο το σύστηµα έκδοσης και διαχείρισης
των εισιτηρίων.
Τα έσοδα, λοιπόν, αυτά προέρχονται κυρίως από τον τουρισµό. Μετατρέπονται σε κρίσιµη χρηµατοδότηση του Υπουργείου
Πολιτισµού και των αναγκών του. Εποµένως, απαντώντας στην
κριτική που δεχθήκαµε από τον εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, εµείς θέλουµε να εφαρµόσουµε µια δηµόσια πολιτική
υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, η οποία να διανέµει πλεονάσµατα από τους µεγάλους χώρους που είναι πόλοι τουριστικής
έλξης για να στηρίζεται µε δηµόσιο χρήµα και από δηµόσιο φορέα το ίδιο το Υπουργείο, χωρίς να ζητάει επιπλέον λεφτά από
τον Έλληνα φορολογούµενο.
Περνώντας σε άλλα ζητήµατα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονοµιάς, οφείλω να αναφερθώ στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Να
επαναλάβω για µια ακόµη φορά ότι η χώρα είχε ηλεκτρονικό εισιτήριο το 2015, ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο που δεν δούλευε,
που δεν εξέδιδε εισιτήριο µέσω του διαδικτύου, που δεν είχε
πραγµατικό έλεγχο, ένα έργο µέσω του αµαρτωλού και εκείνου
Οργανισµού Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού, που κόστισε 22
εκατοµµύρια ευρώ και η δε συντήρησή του 500.000.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, λοιπόν, οι κρατικιστές πετύχαµε µια άψογη συνεργασία
µε τον ιδιωτικό τοµέα µέσω ενός χορηγικού συστήµατος και, µάλιστα, για πρώτη φορά το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» µπήκε σε
κοινό χορηγικό σχήµα και χρειάστηκε αρκετή δουλειά. Γι’ αυτό
πλέον η χώρα έχει ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Σχετικά µε το ερώτηµα, το οποίο ετέθη από την εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας, την κ. Κεφαλογιάννη, για την επέκτασή του
ανακοινώσαµε -και όντως αυτό υλοποιούµε- τρεις τρόπους για
την επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους υπόλοιπους
αρχαιολογικούς χώρους, στα µνηµεία και στα µουσεία της χώρας από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Όπου βρούµε πολιτιστική χορηγία µε τους ίδιους όρους, προφανώς είµαστε ανοιχτοί και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουµε
αυτήν τη στρατηγική συνεργασία µε τον ΕΔΕ. Σε όλους τους τρόπους αυτούς βασική προδιαγραφή και προϋπόθεση είναι ότι θα
αποτελέσει επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος του ΤΑΠ, έτσι
ώστε να έχουµε ένα ενιαίο σύστηµα και όχι εµβαλωµατικές λύσεις. Η οριστική παραλαβή του έργου που λειτουργεί ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες και χρειάζεται να λυθούν κάποια δευτερεύοντα ζητήµατα.
Όσον αφορά την υπηρεσία προς τους επαγγελµατίες του
χώρου, χρειάστηκε να περιµένουµε το Υπουργείο Τουρισµού, το
οποίο νοµοθέτησε ακριβώς ποιες κατηγορίες θεωρούνται επαγγελµατίες, οι οποίοι θα µπορούν νόµιµα να χρησιµοποιούν την
πλατφόρµα και χρειάστηκε µεγάλη συζήτηση και µε τους εκπροσώπους, τους φορείς του τουρισµού.
Επίσης, µας απασχόλησαν πολύ έντονα ζητήµατα απλοποίησης διαδικασιών, έτσι ώστε να µπορούν να εξυπηρετούνται οι
χρήστες, είτε είναι τουριστικά γραφεία είτε είναι ξεναγοί. Αν
δείτε δε σε αρχαιολογικούς χώρους, έχουν ήδη εγκατασταθεί
αυτόµατοι πωλητές µε κάρτα στην Ακρόπολη. Δεν τα διαφηµίζουµε αυτά. Προχωρούµε σιγά, αλλά συνεχώς. Και στον χώρο
που εξυπηρετούνται επαγγελµατίες του χώρου έχουν τοποθετηθεί ειδικά µηχανήµατα κατάθεσης χρηµάτων. Ουσιαστικά, µπήκαµε σε µια διαδικασία που χρειάζεται κάποιο χρόνο και ίσως να
καταργηθεί το ρευστό. Δεν θα υπάρχει καµµία επαφή υπάλληλων
του Υπουργείου που έρχονται σε επαφή µε τουριστικό γραφείο
για µεγάλα ποσά µε ρευστό.
Θα χρειαστεί να κάνω µια αναφορά στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων. Είναι προφανές ότι δεν έχει επίκαιρη ενηµέρωση η Αντιπολίτευση και η Νέα Δηµοκρατία και το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Θα ξεκινήσω από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Προχθές έγινε µια συνάντηση στα γραφεία κοινωνικών πόρων
µε τη δικιά µου παρότρυνση ανάµεσα στην οµάδα που τρέχει το
πολιτιστικό πρόγραµµα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
στο Δικαστικό Επιµελητήριο και, απ’ όσο έχω ενηµερωθεί εγώ,
έχει συµφωνηθεί ένα πλαίσιο για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τα πωλητήρια, ήδη έχουµε δείξει το νέο µας πρόσωπο και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Ολυµπιείο
και στο Μουσείο Κανελλοπούλου.
Θα σχολιάσω ότι το Μουσείο Κανελλοπούλου µε το νοµοθέτηµα του 2014 επρόκειτο να µετατραπεί σε Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου. Εµείς το κρατήσαµε Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου και του φτιάξαµε και ένα πωλητήριο. Και, βέβαια,
έχουµε και έναν οργασµό εργασιών στα εργαστήρια, που πλέον
τα βλέπουµε παραγωγικά, δηλαδή το ίδιο το ΤΑΠ να παράγει.
Αυτός είναι µεγάλος στόχος για εµάς.
Περνώντας στα αναψυκτήρια, είναι λίγο πιο δύσκολη αυτή η
περίπτωση. Αναφέρθηκα και στην επιτροπή σε συζήτηση που τυχαία είχα τις προηγούµενες µέρες µε πρώην Υπουργό Πολιτισµού, όχι της δικής µας Κυβέρνησης, ο οποίος αναγνώρισε τις
συµπληρωµατικές συµβάσεις και τις δικαστικές εµπλοκές και,
µάλιστα, τις περιπτώσεις όπου η λειτουργία είναι πιο προβληµατική από τη µη λειτουργία.
Νοµίζω ότι θα βρεθούµε, κυρία Κεφαλογιάννη, µεθαύριο
στους Δελφούς να µιλήσουµε και µε την έφορο για το αναψυκτήριο που λειτουργεί, που χρειάστηκε δύο χρόνια να βγει µια
απόφαση, η οποία, επίσης, δεν έχει υλοποιηθεί εδώ και έναν
χρόνο και πλέον και να συζητήσουµε για αυτά τα προβλήµατα
και πώς θα µπορέσουµε να τα ξεπεράσουµε.
Πάντως εγώ προσωπικά νιώθω περήφανος που δεν υπέγραψα
τις παρατάσεις που µας φέρανε και το 2015 και το 2016, όπως
έγινε επί προηγούµενων Υπουργών. Προφανώς, δεχόµουν µεγάλες πιέσεις και άλλαξα το πλαίσιο. Έχουµε, λοιπόν, ένα ενιαίο
πλαίσιο. Αυτήν τη στιγµή εκπονείται ένα πρόγραµµα αξιοποίησης, που θα οδηγήσει ως τις αρχές του καλοκαιριού σε υπουργική απόφαση και νέες διαγωνιστικές διαδικασίες και, ναι, ως
λύση-γέφυρα µέχρι να τρέξουν αυτές οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ανοίξουµε τα αναψυκτήρια και θα κριθούµε από την ποιότητα και τους ανθρώπους που θα εγκαταστήσουµε.
Ο µεγάλος στόχος, βέβαια, στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων
εξακολουθεί και παραµένει το οργανόγραµµα. Δεν αντιλέγω ότι
έχει υπάρξει µια καθυστέρηση ως προς αυτό. Τέλος πάντων,
µετά την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας, θα παρουσιάσουµε το σχέδιο οργανογράµµατος, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί
µέχρι σήµερα και χρειάζεται να µιλήσουµε σε βάθος αυτό το ζήτηµα για να δούµε πώς προχωράµε, όχι απλώς επαναλαµβάνοντας προτάσεις του παρελθόντος, αλλά φέρνοντας µια πραγµατική τοµή.
Επειδή έγινε µια αναφορά και σήµερα για τις απαλλοτριώσεις,
θα χρειαστεί να απαντήσω. Να πούµε ότι πέρα από τον έλεγχο
που ενδεχοµένως έκανε -όπως είπε κι εγώ το δέχοµαι- ο κ. Τζαβάρας για τις απαλλοτριώσεις, είχαµε και το χτύπηµα του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων από το PSI. Από τον Πρόεδρο του
Μουσείου Ακρόπολης µάθαµε ότι και το Μουσείο της Ακρόπολης
χτυπήθηκε από το PSI. Δεν είχαν πληρωθεί οι απαλλοτριώσεις
για πολλά χρόνια. Βρήκαµε λοιπόν, έναν µεγάλο όγκο απαλλοτριώσεων.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του νόµου, την οποία έχω µπροστά
µου, ο Υπουργός ο οποίος αποφασίζει και κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή η αρχή που κηρύσσει την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζηµίωσης, δηλαδή το Υπουργείο
Πολιτισµού, έχει τη δυνατότητα να παρατείνει το δεκαοκτάµηνο,
µετά από αίτηµα του πολίτη. Είναι υπέρ του πολίτη αυτή η διάταξη, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί για πολλά χρόνια και δεκαετίες.
Δεν κάναµε, όµως, µόνο παράταση του δεκαοκτάµηνου. Θεσπίσαµε για πρώτη φορά σαφείς κανόνες -θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να ήταν εδώ ο κ. Τζαβάρας, να τους συζητήσουµε αυτούςκαι βάλαµε µία συγκεκριµένη σειρά από την οποία πληρώθηκαν
οι απαλλοτριώσεις. Εποµένως, µάλλον λύσαµε ένα πρόβληµα µε
διαφάνεια και δεν υπάρχει οσµή σκανδάλου σε αυτή την υπόθεση.
Θα πρέπει να αναφερθώ εν συντοµία σε ένα ιστορικό θεµάτων
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Θα µείνω λίγο στο µετρό Θεσσαλονίκης, επειδή µας ζητήθηκε να δώσουµε µία απάντηση για το κόστος, το χρονοδιάγραµµα και την καθυστέρηση που προκάλεσε
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η διατήρηση των αρχαιοτήτων in situ. Επικοινώνησα µε τη διοίκηση του µετρό Θεσσαλονίκης. Εξεπλάγην ο κ. Μυλόπουλος,
οφείλω να πω. Το επιπλέον κόστος από τη διατήρηση αυτών των
σηµαντικότατων αρχαιοτήτων είναι 20 εκατοµµύρια, σε ένα έργο
ενός δισεκατοµµυρίου. Προφανώς, είναι αµελητέο αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του τη σηµαντικότητα του ευρήµατος.
Όσον αφορά δε την πραγµατική καθυστέρηση, πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι όταν έγινε
η χωροθέτηση του µετρό Θεσσαλονίκης, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους αρχαιολόγους, από αυτούς που ξέρουν δηλαδή, οι οποίες στη συνέχεια επαληθεύτηκαν κιόλας, που έλεγαν: «Μην χωροθετήσετε εκεί τη διέλευση του µετρό, είναι γεµάτο από αρχαία». Εισακούστηκαν; Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Δεν χρειάζεται να είσαι αρχαιολόγος για να
το πεις αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Εγώ αναφέροµαι θεσµικά. Αυτά έγιναν και θεσµικά. Λοιπόν, δεν εισακούστηκαν.
Το 2011, πριν προκύψουν οι αρχαιότητες στο µετρό Θεσσαλονίκης, ήδη το χρονοδιάγραµµα είχε 100% υπέρβαση. Το χρονοδιάγραµµα του έργου ήταν 2006-2011. Το 2011 το χρονοδιάγραµµα πριν προκύψουν τα αρχαία ήταν για το 2016. Οι ιδέες
στο συγκεκριµένο σταθµό που είναι ο µόνος ο οποίος θα καθυστερήσει τρία χρόνια να παραδοθεί, σε σχέση µε τους υπόλοιπους οι οποίοι παραδίδονται στα τέλη του 2020, είναι ότι
ανάµεσα στο 2012 µέχρι να δοθεί η λύση από τη δική µας Κυβέρνηση για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων, δεν έγινε τίποτα.
Δηλαδή, η καθυστέρηση προέκυψε από τη µη επίλυση ενός προβλήµατος ως το 2015.
Έγινε µία αναφορά από τους Βουλευτές σε ζητήµατα, όπως η
Αµφίπολη, η Κως. Ζητώ συγγνώµη, κύριε Βουλευτά εκείνη την
ώρα ήµουν εκτός, υπάρχουν και φυσικές ανάγκες! Να πω ότι θα
κοιτάξω το ζήτηµα της Σπάρτης και θα επικοινωνήσω µαζί σας.
Οφείλω να το κάνω µετά την απουσία µου. Και στην Αµφίπολη
και στην Κω είναι σύνθετα τα προβλήµατα, είναι δύσκολα. Να θυµίσουµε ότι η αναστήλωση του Πύργου Αιγοσθένων που χτυπήθηκε από το σεισµό της Αθήνας το 1981 ολοκληρώθηκε µόλις
πέρσι. Δεν λέµε ότι θα µας πάρει τριάντα χρόνια να φτιάξουµε
την Αµφίπολη. Προς θεού! Απλώς χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή και στη φάση της έρευνας και στη φάση της µελέτης.
Θα πρέπει να πω µια κουβέντα και για τα ακίνητα, εφόσον
ετέθη και σήµερα. Να επαναλάβω για µία ακόµα φορά ότι και ο
νόµος και η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έχουν ενσωµατωµένη την εξαίρεση. Εποµένως, ουδέποτε µνηµείο ή αρχαιολογικός χώρος µεταβιβάστηκε. Αυτό που έγινε, όπως εξηγήσαµε από την αρχή, ήταν ότι υπήρξε ένας οδικός χάρτης για να
πραγµατοποιηθεί ένας έλεγχος ταυτοποίησης των εξαιρέσεων.
Ο ειδικός αυτός χάρτης ακολουθήθηκε στο ακέραιο. Και ναι,
έχουµε πει και υπάρχει αυτή η τροπολογία, η οποία θα διασφαλίζει στο διηνεκές τα ζητήµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σε
αυτήν τη φάση βρισκόµαστε σε συζητήσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών για κάποιες τελικές ρυθµίσεις, έτσι ώστε ακριβώς να
πιάνει ένα πιο ευρύ φάσµα µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και
µουσείων, το Υπουργείο Πολιτισµού και ευρύτερα του δηµοσίου.
Δεν θα αναφερθώ στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προσπαθήσατε να
αγιοποιήσετε, αν και όφειλα. Ενδεχοµένως, να το κάνω µέσω αρθρογραφίας. Σέβοµαι ότι έχω ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο
και δεν θα κάνω δευτερολογία.
Θα πω κλείνοντας το εξής: Είναι σαφές ότι µε το νοµοσχέδιο
µας στοχεύουµε στο να υπάρξει διαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Σε αυτό µπορεί κανείς να αντιπαραβάλει την ουσιαστικά
οµολογηµένη και από τον κ. Τζαβάρα, ως προλαλήσαντα, αδράνεια των προηγούµενων κυβερνήσεων για το Ταµείο Αλληλοβοήθειας.
Ας θυµηθούµε όµως και την περίπτωση της ΑΕΠΙ. Και εκεί µε
τόλµη προχωρήσαµε και προέκυψαν τα αποτελέσµατα αυτά.
Σκύβουµε στα προβλήµατα και τα επιλύουµε. Είναι µια διαδικασία ναυπήγησης εν πλω, όπως είπαµε και πριν.
Για µας είναι αδιαπραγµάτευτος ο δηµόσιος χαρακτήρας της
διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ακόµα και αν µας κατηγορούν ως κρατικιστές. Θα πρέπει βέβαια να σχολιάσω ότι γί-
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νεται µία προσπάθεια διολίσθησης των δηλώσεων του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του 2014 και του 2018, σε
µία ασάφεια περί συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα, το ένα
προς πέντε στις προσλήψεις προς αποχωρήσεις. Αλλά και οι
προτάσεις για το ασφαλιστικό και την υγεία καθιστούν σαφές το
ποιο ουσιαστικά είναι το κρυφό σας πρόγραµµα και για την πολιτιστική κληρονοµιά.
Ψηλά για εµάς στην ατζέντα είναι η θεσµική προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, ο συγκερασµός της µε τις επενδύσεις
και την ανάπτυξη και σήµερα έχουµε φτάσει στο σηµείο όπου
όλοι µιλούν θετικά για έναν περιορισµό της δόµησης στην Αθήνα,
γύρω από την Ακρόπολη. Μέχρι και ο υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας για τον Δήµο Αθηναίων. Αυτό, λοιπόν, δεν υπήρξε
ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Υπήρξε µια κατάκτηση. Η προσωπική µου εκτίµηση είναι ότι υπήρξε µια κατάκτηση της Αριστεράς
στη χώρα, που µέσα στην κρίση τόλµησε να πει ότι ο σεβασµός
και η ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσουµε να βγούµε µπροστά, να
πάµε στην επόµενη µέρα.
Κλείνοντας, θέλω να καλέσω τους Βουλευτές όλων των πτερύγων, να στηρίξουν το νοµοσχέδιο, τουλάχιστον τις βασικές
διατάξεις για τον παιδικό σταθµό, για τους εργαζόµενους και το
Ταµείο Αλληλοβοήθειας και του Μουσείου της Ακρόπολης, για
τη Δήλο, για τα εκτός έδρας και τις υπόλοιπες ρυθµίσεις. Νοµίζω
ότι ήταν µία καλή αφορµή να ξεκινήσει ένας διάλογος για τα θέµατα του πολιτισµού, τον οποίο θα εµβαθύνουµε το επόµενο διάστηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Κεφαλογιάννη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Υφυπουργέ, ως µία βαθιά συντηρητική δύναµη, χωρίς καµµία πρόταση για το παρόν και το µέλλον του πολιτισµού, αναµοχλεύετε το παρελθόν, κατασκευάζοντας βολικούς µύθους. Οι δράκοι όµως έχουν τελειώσει, κύριε
Στρατή και οι µύθοι καταρρέουν ο ένας πίσω από τον άλλο. Η
πραγµατικότητα είναι ξεροκέφαλη και σας το υπενθυµίζει καθηµερινά.
Αντί, λοιπόν, να κάνετε αναδροµές φθηνού λαϊκισµού στο παρελθόν -διότι παραποιείτε σκόπιµα το πόρισµα του διαχειριστικού ελέγχου για το Ταµείο Αλληλοβοήθειας που έδειξε µηδενικό
ταµειακό έλλειµµα, καθώς για τα δάνεια έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και δεν τα συζητάµε εµείς εδώ, είναι πλέον αποκλειστική
αρµοδιότητα της δικαστικής εξουσίας- σας καλούµε να απολογηθείτε για το ζοφερό παρόν, που έχει την υπογραφή και την ευθύνη σας.
Ως Κυβέρνηση έχετε βάλει την πολιτική σας σφραγίδα στα
κλειστά αναψυκτήρια και τα άδεια πωλητήρια σχεδόν σε όλη την
επικράτεια. Και βεβαίως, δεν µας κάνει καµµία εντύπωση, που
επιµένετε να αγνοείτε να αναφερθείτε στο πόρισµα των επιθεωρητών-ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης, που αναφέρεται στην περίοδο 2015-2017, περίοδο κατά την οποία εσείς ήσασταν µέλος
του διοικητικού συµβουλίου και η κ. Ασπασία Λούβη ήταν Πρόεδρος.
Το πόρισµα αναφέρει την τεράστια αιµορραγία εσόδων που
προκαλέσατε στο κράτος ως αποτέλεσµα κακοδιαχείρισης την
εν λόγω περίοδο. Το έχω καταθέσει στα Πρακτικά, θέλω όµως
να διαβάσω από το πόρισµα αυτό ότι την περίοδο 2015-2017 ο
αριθµός των εν λειτουργία αναψυκτηρίων µειώθηκε σηµαντικά
και αντίστοιχα αυξήθηκε ο αριθµός των κενών. Τα έτη 2015-2016
τα ενεργά αναψυκτήρια ήταν τριάντα πέντε και τα κενά σαράντα
τέσσερα. Το 2017 τα εν λειτουργία ήταν είκοσι τέσσερα και τα
κενά πενήντα έξι. Την ίδια περίοδο αναψυκτήρια που βρίσκονται
σε αρχαιολογικούς χώρους µε µεγάλη επισκεψιµότητα, παραµένουν κλειστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε απώλεια σηµαντικά έσοδα, αλλά και µε συνέπεια στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Παραδείγµατα: από το 2015 κενά είναι τα αναψυκτήρια
του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου της Ολυµπίας, του
Ολυµπιείου στην Αθήνα, του Ακρωτηρίου Θήρας, από το 2016
είναι κενά της Λίνδου, του Ασκληπιείου στην Κω, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, από το 2017 είναι κλειστά του
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Μουσείου Ηρακλείου και της Βεργίνας.
Στο ίδιο πόρισµα αναφέρεται ότι το ΤΑΠΑ τη χρονική περίοδο
2016-2017 προέβη στην προκήρυξη τεσσάρων δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκµίσθωση αναψυκτήριων, οι
οποίοι απέβησαν άγονοι. Από τους εν λόγω διαγωνισµούς δεν
προκύπτει να υπάρχει µία ενιαία στρατηγική και ο αντίστοιχος
σχεδιασµός για την αξιοποίηση και εκµίσθωση των αναψυκτηρίων, µε αποτέλεσµα αφ’ ενός επιχειρούµενες µισθώσεις να γίνονται µε τρόπο αποσπασµατικό και όχι επαρκώς αιτιολογηµένο
ως προς τις οριζόµενες προτεραιότητες και προβλεπόµενους
όρους και αφ’ ετέρου να µη διασφαλίζονται τα έσοδα του φορέα.
Η έλλειψη µακροπρόθεσµου και ολοκληρωµένου σχεδιασµού
προκύπτει από τη διαφορετική κάθε φορά επιλογή των αναψυκτηρίων που εντάσσονται στους διαγωνισµούς, τη µετατροπή
της λειτουργίας κάποιων αναψυκτηρίων σε εποχιακή, τη συνεχή
τροποποίηση των όρων των προκηρύξεων, τη µη λήψη αποφάσεων και τη µη ανάληψη ενεργειών για εκµίσθωση µεγάλου αριθµού µικρότερων κενών αναψυκτηρίων.
Αναρωτιόµαστε αν ενδεχοµένως αυτοί οι άγονοι διαγωνισµοί
και το ότι συνεχίζετε να πολιτεύεστε, χωρίς να ενδιαφέρεστε να
καταθέσετε το οργανόγραµµα του ΤΑΠΑ, που για µας είναι προτεραιότητα και θα µπορούσε να αναβαθµίσει τις δοµές και τις
λειτουργίες του Ταµείου, παραµένει ακόµα µία ακόµα ανεφάρµοστη εξαγγελία σας. Τελικά δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό,
διότι σας επιτρέπει να προχωρήσετε στις απευθείας αναθέσεις
που προφανώς τόσο σας αρέσουν και σας ενδιαφέρουν, για ποιους λόγους άραγε.
Θα επιµείνουµε ότι µέχρι να φέρετε την ρύθµιση για την προστασία από την παραχώρηση κυριότητας και διαχείρισης ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, την οποία
είχατε δεσµευτεί να φέρετε πριν από έναν µήνα και δεν έχει
έρθει, είναι στον αέρα η συνταγµατική υποχρέωσή σας να προστατεύσετε την πολιτιστική κληρονοµιά.
Και µπαίνω στον σχολιασµό της τροπολογίας που καταθέσατε,
εσείς κύριε Υφυπουργέ, για το Υπουργείο σας. Θεωρούµε απαράδεκτη την πρακτική, ως προς το ζήτηµα των τροπολογιών της
τελευταίας στιγµής, γιατί εµφανίζετε ως έκτακτα ζητήµατα καθηµερινής λειτουργίας των υπηρεσιών. Τα γνωρίζατε και προφανώς, θα µπορούσαν να αποτελούν από την αρχή µέρος του
σχεδίου νόµου.
Προσπαθείτε να καλύψετε τα κενά των δικών σας αστοχιών και
θα πρέπει να παραδεχτείτε επιτέλους ότι το νοµοθετικό έργο επί
ηµερών σας βρίσκεται σε κατάπτωση. Υποβαθµίζετε την κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι µόνο τη διαδικασία εδώ της συζήτησης των νοµοσχεδίων, κυρίως, όµως, τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο, γιατί σας έχουµε ζητήσει τα πορίσµατα των ελεγκτών και
του εισαγγελικού ελέγχου για το ΤΑΠΑ, αλλά ποτέ δεν µας δόθηκαν από την κ. Ζορµπά.
Τώρα σε σχέση µε την τροπολογία σας, θα σας απαντήσουµε
µε σαφήνεια για κάθε άρθρο. Οι ρυθµίσεις σας για τους συµβασιούχους ήταν εξαρχής ελλιπείς, τους εµπαίξατε και αυτούς κι
έρχεστε σήµερα µε «πυροσβεστικές» τροπολογίες, πέρα από
κάθε νοµικό προηγούµενο, να ρυθµίσετε και πάλι εκ των υστέρων
και αποσπασµατικά τις τύχες των εργαζοµένων, για τα ζητήµατα
της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων της
χώρας. Είναι βέβαιο ότι αυτές οι ρυθµίσεις όχι µόνο δεν λύνουν,
αλλά διαιωνίζουν χρόνια προβλήµατα.
Πέρα από οτιδήποτε άλλο, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, µέχρι να αναλάβετε εσείς, ήταν ένα από τα υπουργεία
µε την υψηλότερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την
υλοποίηση ψηφιακών έργων. Από τη στιγµή που αναλάβατε, προφανώς δεν έχει σηµειωθεί καµµία εξέλιξη στα έργα ψηφιακής πολιτικής.
Κι έρχεστε τώρα, τέσσερα χρόνια µετά τις θορυβώδεις εξαγγελίες σας για το ηλεκτρονικό εισιτήριο που εσείς καθυστερήσατε την εφαρµογή του και ακόµα δεν την έχετε ολοκληρώσει
-γιατί µας µιλάτε για επέκταση κι εγώ είπα από την αρχή ότι έχετε
ξεκινήσει µε την πιλοτική εφαρµογή, ενώ προφανώς για να µιλάτε για επέκταση, σηµαίνει ότι δεν έχει γίνει πλήρης εφαρµογήνα µας πείσετε, λοιπόν, ότι η υλοποίηση της επέκτασης που
έχετε εξαγγείλει είναι συναρµοδιότητα µε το Υπουργείο Παι-
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δείας; Ποια κενά θέλετε να καλύψετε; Του δικού σας Υπουργείου
ή του Υπουργείου Παιδείας;
Σε σχέση τώρα µε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από
άλλα Υπουργεία και από κάποιους Βουλευτές, θα σας πω ότι για
την τροπολογία που αφορά στο Μουσείο Ελαιοτριβείου Βρανά,
εµείς θα ήµασταν θετικοί. Αναφέρθηκε ότι θα κατατεθεί τροπολογία, αντί να είναι βουλευτική, ως υπουργική σε ένα νοµοσχέδιο
του δικού σας Υπουργείου που αφορά στον αθλητισµό και το
οποίο συζητιέται σήµερα στην επιτροπή από τις 14:00. Περιµένουµε, λοιπόν, να έρθει αυτή η τροπολογία ως υπουργική. Ελπίζω ότι τη δέσµευσή σας θα την τηρήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε σχέση µε την τροπολογία αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Αµύνης, συµφωνούµε µε τις τροποποιούµενες διατάξεις.
Έχουµε µία επιφύλαξη για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του ν.2439.
Κλείνοντας, δεν µπορώ να µην κάνω µία αναφορά στο θέµα
των πνευµατικών δικαιωµάτων, όταν δώσατε φιλί ζωής στην πεθαµένη ΑΕΠΙ, κύριε Υπουργέ. Την εποχή εκείνη που θα µπορούσατε, µε τη σωστή ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας, να έχετε
λύσει το θέµα της συλλογικής διαχείρισης, καταλήξατε να κρατικοποιήσετε τη συλλογική διαχείριση. Είµαστε η µοναδική χώρα
στον κόσµο που κάνει αυτό το πράγµα. Έχετε δηµιουργήσει µπάχαλο στην αγορά, δεν εισπράττεται το δικαίωµα, δεν αποδίδεται
στους δηµιουργούς, κι εσείς αυτό το λέτε επιτυχία.
Και τέλος, για το ζήτηµα των υψών της Ακρόπολης, κοιτάξτε,
δεν φταίει ο νέος οικοδοµικός κανονισµός, αλλά το γεγονός ότι
εσείς δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Γιατί υπάρχει ο ν.3028/
2002 που σας δίνει όλα τα εργαλεία και ιδιαίτερα το άρθρο 10.
Η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας αποτελούν παγκόσµιο τοπόσηµο
πολιτισµού στη διεθνή κοινότητα και είναι χρέος σας η προστασία του µνηµείου και η µε κάθε τρόπο ανάδειξή του.
Οφείλετε, λοιπόν, άµεσα να θέσετε σαφές πλαίσιο, ώστε το οικουµενικό αυτό µνηµείο να κυριαρχεί στο αττικό τοπίο, χωρίς να
παρεµποδίζεται η επιχειρηµατικότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δελής έχει τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ορισµένα σχόλια για κάποιες από τις τροπολογίες. Λιγοστές
ήταν αυτή τη φορά και αυτό είναι καλό.
Πρώτα πρώτα για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, µια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με την τροπολογία,
αυτό το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας καθίσταται φορέας δια βίου
µάθησης, ώστε και τυπικά να υπάρξει αυτή η σύγκλιση ανάµεσα
στους κρατικούς µηχανισµούς καταστολής µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας, τις γνωστές security στον κόσµο. Και λέµε
να υπάρχει τυπική σύγκλιση, γιατί στην πράξη αυτή η σύγκλιση
προχωρά και προχωρά κανονικά µάλιστα σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη δική της βεβαίως καθοδήγηση.
Χρειάζεται, όµως, να µην ξεχνούµε και καλό είναι να θυµόµαστε πώς εννοούν την ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ΝΑΤΟ, από τη στιγµή που θέτουν αυτοί οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί ως πρώτη προτεραιότητα ασφάλειας, τον έλεγχο και την
αντιµετώπιση του λαϊκού κινήµατος πριν απ’ όλα, µε πρόσχηµα
πότε την τροµοκρατία και πότε την ριζοσπαστικοποίηση.
Και να µην µας διαφεύγει, επίσης, ότι η ειδικότητα «προσωπικό
ιδιωτικής ασφάλειας» έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση αυτά λοιπόν, κι επειδή τέτοιου είδους διατάξεις
έχουµε καταψηφίσει στο παρελθόν κατά κόρον κι επειδή τυποποιεί µία συνεχόµενη διαδικασία, εµείς θα τοποθετηθούµε µε το
«παρών» στη συγκεκριµένη τροπολογία που έχει βεβαίως γίνει
άρθρο, το 18ο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Σχετικά τώρα µε την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, τη 1992/41, την οποία παρουσίασε πριν από λίγο και ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας και η οποία αναφέρεται βεβαίως στο
πρώτο της κοµµάτι στην επιµόρφωση των πολιτικών υπαλλήλων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να πούµε εδώ ότι είναι άλλο
πράγµα η επιµόρφωση των υπαλλήλων, των εργαζοµένων γενι-
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κώς, και άλλο πράγµα η επιµόρφωση αυτή να αποτελεί και να γίνεται κριτήριο για την όποια υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Δεν θεωρούµε ότι αυτά τα δύο πάνε υποχρεωτικά µαζί.
Και δεν το θεωρούµε εµείς ως ΚΚΕ, επειδή θεωρούµε ότι η επιµόρφωση θα πρέπει να γίνεται κτήµα όλων των εργαζοµένων,
όλων των υπαλλήλων και συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, δεν
υπάρχει κανένας λόγος αυτό να αποτελεί µετά κριτήριο για την
υπηρεσιακή τους εξέλιξη, από τη στιγµή που θα το έχουν όλοι.
Με αυτή την επισήµανση, να πούµε ότι για τη σχετική τροπολογία, η οποία έχει βεβαίως και ένα δεύτερο κοµµάτι, θα τοποθετηθούµε θετικά.
Και φτάνω στο τέλος, στην τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού, µια τροπολογία βεβαίως µακροσκελέστατη µε πολλά επιµέρους, η οποία έχει µάλιστα αρκετές διατάξεις και έχουµε
γενικά µία θετική προσέγγιση. Θα την ψηφίσουµε συνολικά,
επειδή έτσι ψηφίζονται οι τροπολογίες. Ωστόσο, έχουµε να
πούµε ότι εντάξει µε τις παρατάσεις συµβάσεων. Έχουµε ψηφίσει δεν ξέρω εδώ σε αυτή την Αίθουσα πόσες φορές πόσων
ειδών παρατάσεις συµβάσεων. Αυτό γίνεται και κάποια στιγµή
πρέπει να σταµατήσει. Γιατί ξέρετε, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι
οποίοι υφίστανται τη βάσανο αυτή των εργασιακών σχέσεων,
ζούν κάθε φορά µέσα στο άγχος και την αγωνία, όταν τελειώνουν
οι συµβάσεις τους, πότε θα παραταθούν, αν θα παραταθούν και
όλα τα σχετικά. Νοµίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το περνάει
αυτό ένας άνθρωπος. Και θα πρέπει, λέµε εµείς, κάποια στιγµή,
όλο αυτό να λυθεί µε το µόνιµο προσωπικό.
Τώρα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ξέρετε το πρόβληµα δεν
είναι στο επίθετο, αλλά στο ουσιαστικό, είναι στο εισιτήριο.
Ασφαλώς και είµαστε υπέρ του εκσυγχρονισµού, ούτε λόγος,
αλλά το εισιτήριο, κύριε Υπουργέ, είναι ακριβό. Και ιδιαίτερα για
τέτοια εµβληµατικά µνηµεία πολιτισµού, όπως είναι η Ακρόπολη,
θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι και απαγορευτικό να δώσει κανείς 20 ευρώ για να το επισκεφτεί. Και ξέρετε κι εσείς βεβαίως
ότι η επισκεψιµότητα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς µήνες. Όταν
έχει καλό καιρό θα βγουν οι άνθρωποι να επισκεφθούν µνηµεία,
δεν θα πάνε µέσα στο καταχείµωνο µε τη βροχή και τον αέρα να
επισκεφθούν τα αρχαία µνηµεία. Έτσι είναι.
Και γι’ αυτό ίσως και τα στοιχεία που έχουµε είναι µέχρι το
2016 από το ΤΑΠΑ, παρά το ότι το πρώτο οκτάµηνο του 2016 είχαµε µείωση επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους και αύξηση των εσόδων. Πώς έγινε αυτό; Πολύ απλά, επειδή αυξήθηκαν θεαµατικά τα εισιτήρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Συνολικά, όπως είπα, θα τοποθετηθούµε θετικά για την τροπολογία αυτή, η οποία έχει πάρα πολλές επιµέρους ρυθµίσεις
και θα θέλαµε και την τελική σας θέση για αυτό το Μουσείο
Βρανά, να πείτε κάτι εδώ, δηλαδή, αν κατατεθεί, πότε θα κατατεθεί και σε ποιο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο για τη δευτερολογία στον ειδικό αγορητή της Χρυσής
Αυγής.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μερικές παρατηρήσεις µόνο θα κάνω. Την ώρα που συζητείται
στην επιτροπή νοµοσχέδιο που αφορά τον αθλητισµό µε εξήντα
τρία άρθρα, είχαµε και πάλι εκπρόθεσµες τροπολογίες και µία
εντελώς άσχετη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Σας είχαµε παρακαλέσει να µην επαναληφθεί αυτό το φαινόµενο.
Έχουµε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ,
σχετικά µε θέµατα του Υπουργείου και θα πρέπει να απαντάτε
και σε αυτές, και στις απλές ερωτήσεις και στις επίκαιρες ερωτήσεις. Είναι υποχρέωσή σας.
Έχουµε καταθέσει ερωτήσεις σχετικά µε το µνηµείο της Αµφίπολης για ευνόητους λόγους και κυρίως, για την οικία του Παύλου Μελά, η οποία ρηµάζει εδώ και χρόνια και θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το θέµα -είναι το σύµβολο του Μακεδονικού Αγώνα, όπως φυσικά και για όλα τα αρχαία µνηµεία
που πέρασαν στο ΤΑΙΠΕΔ.
Αναφερθήκατε σε καθυστερήσεις που γίνονται στο µετρό Θεσσαλονίκης. Βιάστηκε, όµως, ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει έ-
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ναν σταθµό στη Θεσσαλονίκη, όταν την επισκέφθηκε τελευταία
φορά. Φυσικά, αυτό το έκανε για προεκλογικούς λόγους. Βεβαίως, ο λαός της Θεσσαλονίκης περιµένει αυτό το µετρό εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, αλλά µε αυτή την στάση της Κυβέρνησης
και µε τις νέες καθυστερήσεις και γελάει και εξοργίζεται. Έχει
ανακοινωθεί και πάλι -και δεν θα έπρεπε να έχει σταµατήσει ποτέ
φυσικά- το θέµα µε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Επιτέλους, κάτι
πρέπει να γίνει και µε αυτό.
Έχετε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας µέχρι τις εκλογές. Μέχρι τώρα, όµως, ελάχιστα θετικά δείγµατα έχετε δείξει
και θυµίζετε έντονα τις προηγούµενες αποτυχηµένες κυβερνήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαλτάς, για τη δευτερολογία του.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα δευτερολογούσα -και ευχαριστώ που µου δίνετε τον
λόγο- γιατί ήλπιζα ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα είχε
αποκατασταθεί ένα πλαίσιο συνεννόησης σε σχέση µε τον χαρακτήρα αυτού του νοµοσχεδίου και όσα είπαµε στις οµιλίες µας.
Η κ. Κεφαλογιάννη, κατά τη γνώµη µου, δεν έκανε αυτό, οπότε
υποχρεούµαι κατά κάποιον τρόπο να δώσω µια απάντηση πολύ
συγκεκριµένη και σύντοµη.
Η γενική κατηγορία είναι ότι καθυστερούµε. Κατά τη γνώµη
µου, αυτό σηµαίνει ότι µάλλον δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες, πώς λειτουργούν τα Υπουργεία, πόσες δυσκολίες υπάρχουν για να ολοκληρωθεί κάποιος έλεγχος. Όπως
προσπάθησα να πω στην εισήγησή µου, εδώ είχαµε ένα φαινόµενο και αναφέροµαι στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας, το οποίο ήταν
τόσο καλά εγκατεστηµένο επί δεκαετίες, ώστε είχε ήδη φροντίσει το ίδιο νοµικά να κατοχυρώσει τον εαυτό του, ώστε να µη
µπορεί να αλλάξει, αν δεν συµφωνεί το ίδιο στην αλλαγή του αφ’
ενός, αφ’ ετέρου, να έχει διά νόµου κατοχυρώσει ποσοστό επί
των πόρων του ΤΑΠ για τη δική του χρηµατοδότηση και τρίτον,
να έχει το πλήρως ανεξέλεγκτο πάλι µε κατατεθειµένα χαρτιά ως
προς το πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά.
Αυτά τα λεφτά, αν θέλετε, πήγαιναν στα γραφεία Υπουργών
και στις οµοσπονδίες, ώστε τα γραφεία Υπουργών και οι οµοσπονδίες εν τη αγαστή συµπαιγνία, θα έλεγα, πολιτικής ηγεσίας
και ενός συνδικαλισµού -θα µου επιτρέψει µια ελαφριά διαφοροποίηση ο κ. Δελής, το ίδιο εννοούµε- τον οποίο δεν θα έλεγα κρατικό, αλλά δικοµµατικό συνδικαλισµό, διότι η ίδια η ηγεσία του
Ταµείου Αλληλοβοηθείας ήταν διαχρονικά εκεί η ίδια και κάθε
κυβέρνηση την ανανέωνε και πηγαίναµε παρακάτω.
Αν, λοιπόν, δεν θέλετε να καταλάβετε, η κ. Κεφαλογιάννη και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ότι αυτό είναι ένα µείζον θέµα µορφής
διοίκησης της χώρας επί δεκαπενταετίες στο επίπεδο της µεσαίας διαπλοκής, όχι της µεγάλης, όχι για τα εξοπλιστικά, όχι για
τη «NOVARTIS», όχι για τη «SIEMENS», κάτω µια τάξη µεγέθους,
αλλά αυτή η τάξη µεγέθους αν είναι οριζόντια σε όλο τον κρατικό
µηχανισµό και σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση, τα λεφτά που διασπαθίζονται έτσι είναι ισάξια του χρέους της χώρας περίπου.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε.
Πρέπει να καταλάβουµε, απαντώντας στον κ. Τζαβάρα, ότι βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισµού σού δίνει µια τέτοιας µορφής
ανάταση για να προχωρήσεις, να σκεφτείς, να δεις και αισθητικά
τα πράγµατα -καµµία αντίρρηση- αλλά ο πολιτισµός, όπως και
όλα, έχουν υλικές προϋποθέσεις. Αν, λοιπόν, οι υλικές προϋποθέσεις του πολιτισµού, ένα κοµµάτι των οποίων είναι χρήµα, πηγαίνουν έτσι όπως πήγαιναν στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας, είναι
τελείως αδύνατο να χαρείς τα αγαθά του πολιτισµού χωρίς να
έχεις υπ’ όψιν σου αυτό το ενδεχόµενο.
Τρίτο σηµείο. Μίλησε για τα κυλικεία, τα αναψυκτήρια η κ. Κεφαλογιάννη. Ήλπιζα ότι δεν θα το έκανε, γιατί ελπίζω να γνωρίζει
ότι τα κυλικεία οριζόντια στη δηµόσια διοίκηση είναι εστίες
εδραιωµένων συµφερόντων, οικογενειακών ή άλλων, τα οποία
κουνιούνται εξαιρετικά δύσκολα. Ειδικά στα κυλικεία των αρχαιολογικών χώρων αυτή η συνήθεια έχει εµπεδωθεί σε κυλικεία
που χειροτερεύουν χρόνο µε τον χρόνο την ποιότητα. Αυτό
κάπως πρέπει να σπάσει και σε επίπεδο ποιότητος κυλικείων και
σε επίπεδο χρηστής διοίκησης κυλικείων και σε επίπεδο χρήσης
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των χρηµάτων των κυλικείων σε σχέση µε τους σκοπούς του
Υπουργείου Πολιτισµού.
Αν θέλετε να κάνουµε τη συζήτηση, να την κάνουµε αναλυτικά,
κυλικείο το κυλικείο, για να καταλάβετε ενδεχοµένως γιατί οι διαγωνισµοί έβγαιναν άγονοι.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και κάποια άλλα σηµεία, δευτερεύοντα σε σχέση µε αυτά τα πρωτεύοντα. Πρώτον, ότι δεν
υπάρχουν µαγικές λύσεις σε εντάσεις του τύπου -έχει δίκιο ο κ.
Δελής να το σηµειώνει- παραδείγµατος χάριν, ελεύθερη πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους για όλον τον κόσµο έναντι
ανάγκης πόρων του Ταµείου Πολιτισµού από τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί πρέπει να βρίσκουµε χρυσές τοµές. Μαγικές
λύσεις δεν υπάρχουν. Κάναµε προτάσεις και προχωρήσαµε σε
καταστάσεις, όπου βελτιώθηκαν και τα µεν και τα δε. Αυξήθηκαν
τα ελευθέρας, αν θέλετε, όχι όλους τους µήνες του χρόνου, αυξήθηκε το εισιτήριο λελογισµένα. Φθηνότεροι αρχαιολογικοί
χώροι από οπουδήποτε σχεδόν στην Ευρώπη για να προχωρήσουµε έτσι. Τέτοιου τύπου εντάσεις αφορούν πάρα πολλές διαστάσεις δηµόσιας διοίκησης.
Τελειώνω. Βεργίνα: Πάλι εκεί είναι λίγο προβληµατικό να θέτει
η κ. Κεφαλογιάννη το θέµα της Βεργίνας. Θυµάστε την έννοια
του εθνικού µνηµείου, θυµάστε µια κουβέντα η οποία δεν είχε
καµµία σχέση µε την επιστηµονικότητα του τι ακριβώς ήταν αυτός ο εξαιρετικά υπέροχος τάφος. Θυµηθείτε την εικόνα «υπεύθυνος τάφου» σε σχέση µε τη Βεργίνα κ.ο.κ..
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Την Αµφίπολη εννοείτε;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Ήλπιζα ότι δεν θα υπήρχε ξανά αυτή
η συζήτηση.
Από εκεί και πέρα, η Βεργίνα είναι ένας εξαιρετικός τόπος τον έχω δει προσωπικά ο ίδιος- είναι εξαιρετικά ευαίσθητος όσον
αφορά στη συντήρησή του. Έχει αρχίσει να µπαίνει µπροστά όλη
η διαδικασία αξιοποίησής του και προφανώς το επιστηµονικό
ερώτηµα σχετικά µε ποιος ήταν θαµµένος εκεί έχει πάει στους
επιστήµονες, δεν έχει πάει στην πολιτική ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας εκείνης της εποχής.
Μια και αναφέρθηκα στον κ. Σαµαρά, ας το πω και αυτό…
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν λέτε για τη Βεργίνα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μιλάτε για την Αµφίπολη;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Συγγνώµη, µε συγχωρείτε πολύ. Αµφίπολη. Έµπλεξα τους σπουδαίους αρχαιολογικούς τόπους. Και
εκεί υπάρχει µια διαµάχη αν ήταν ο Φίλιππος ή όχι, αλλά µάλλον
έχει καταλαγιάσει αυτή.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Μην τα λέτε αυτά τώρα. Μην το θίξουµε τώρα αυτό.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Απλώς οι προσπάθειες, όπως το είδατε αυτό, πιστεύω -και τελειώνω εδώ- ήταν προσπάθειες να µην
πειραχτούν δικαιώµατα εργαζοµένων από τη µετάβαση από τον
έναν φορέα στον υπόλοιπο, παρά το ότι -και εκεί νοµίζω ότι πρέπει έτσι να κάνουν όλοι- υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήµατα σε
σχέση µε το πώς είχε συγκροτηθεί. Θυµάστε ότι είχε βουίξει τότε
ο τόπος για το περίφηµο «Οργανισµός για την ανέγερση του
Νέου Μουσείου της Ακρόπολης» επί υπουργίας Σαµαρά.
Δεν θέλω να µπω σε τέτοια, δεν µου αρέσουν αυτού του τύπου
αναφορές. Δεν θα τα έλεγα καν αυτά, αν δεν προκαλούµουν από
την κ. Κεφαλογιάννη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαλτά, µε τον οποίο ολοκληρώθηκε και ο κύκλος των δευτερολογιών εισηγητών και ειδικών αγορητών.
Κύριε Υπουργέ, αν και µιλήσατε πριν από λίγο, θέλετε κάποιον
χρόνο για να παρέµβετε ή να κλείσουµε τη συζήτηση εδώ και να
περάσουµε στην ψηφοφορία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, επειδή τέθηκαν κάποια θέµατα,
όπως για το Βρανά, παραδείγµατος χάριν να διευκρινιστεί…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Είχατε πει ότι δεν θα δευτερολογήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Γι’ αυτό σας καλώ,
αν θέλετε, να τοποθετηθείτε για κάποια ερωτήµατα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν θα τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): …να σας δώσω τον
λόγο για να κλείσουµε µετά από εσάς και να περάσουµε στην
ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ξεκινήσουµε γύρο ανταπαντήσεων, απλώς προς ενηµέρωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δύο-τρία λεπτά επαρκούν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Για το Μουσείο Βρανά ειδικά, επειδή τέθηκε συγκεκριµένο ζήτηµα, έχει παρουσιαστεί ως βουλευτική τροπολογία. Επειδή προκύπτει κάποιο δηµοσιονοµικό κόστος επειδή είναι ένα νέος
οργανισµός κ.λπ., µας ζητήθηκε να ακολουθήσουµε τη διαδικασία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, άρα χρειάζεται έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο και άρα θα το κάνουµε στο
πλαίσιο υπουργικής τροπολογίας στη διαδικασία του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού που βρίσκεται
σε εξέλιξη. Το λέω για να είναι σαφές.
Τα υπόλοιπα νοµίζω ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος έγινε τις
προηγούµενες µέρες και δεν χρειάζεται να τον ανακυκλώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Ίδρυση
παιδικού σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, δεκαεννέα άρθρα, τρεις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις
τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο
του νοµοσχεδίου.
Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να την
ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ίδρυση παιδικού σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοήθειας
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατάργηση
του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και
άλλες διατάξεις.
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
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ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Υπ. Τροπ. 1992/41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 1993/42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Υπ. Τροπ. 1994/43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς, µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε τη ηλεκτρονικό σύστηµα, το
σχέδιο νόµου του του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Ίδρυση παιδικού σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατάργηση του
Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ίδρυση παιδικού σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοηθείας
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατάργηση του Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθµού
1. Στο κατά το άρθρο 65 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) Αυτοτελές
Τµήµα Παιδικού Σταθµού, ιδρύεται και λειτουργεί παιδικός σταθµός για τη φιλοξενία και τη φροντίδα βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων φορέων του.
2. Σκοπός του παιδικού σταθµού είναι η παροχή ηµερήσιας
φροντίδας σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, η διατροφή, η δηµιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ανάλογη
προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, µε σκοπό
την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξή τους.
3. Στον παιδικό σταθµό φιλοξενούνται τα τέκνα µονίµων ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων φορέων του κατά τον χρόνο εργασίας των ασκούντων την
γονική τους µέριµνα.
4. Ο παιδικός σταθµός λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις
κυριότητας του Υπουργείου και µε την υποδοµή και τον εξοπλισµό του βρεφονηπιακού σταθµού του Ταµείου Αλληλοβοηθείας
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (εφεξής
«Ταµείο»). Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί
της κινητής περιουσίας που αποτελεί τον εξοπλισµό του βρεφονηπιακού σταθµού και των αυτοκινήτων του Ταµείου περιέρχεται
αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος παιδικού σταθµού.
5. Στον παιδικό σταθµό λειτουργούν δύο (2) µονάδες ως εξής:
α) µονάδα βρεφών, για βρέφη ηλικίας από 18 µηνών έως 2 ½
ετών και β) µονάδα παιδιών, για παιδιά ηλικίας από 2 ½ ετών έως
την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε
µονάδα µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός (1) τµήµατα, ανάλογα µε τον αριθµό των βρεφών και των παιδιών που
εξυπηρετούνται σε αυτό.
6. Στον παιδικό σταθµό τηρούνται (σε έντυπη ή ηλεκτρονική
µορφή), τα εξής βιβλία:
α. µητρώο βρεφών και παιδιών,
β. κάρτες υγείας των βρεφών και παιδιών,
γ. βιβλίο παρουσίας των βρεφών και παιδιών,
δ. βιβλίο εκδροµών, επισκέψεων, οµιλιών και διαλέξεων,
ε. βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού,
στ. βιβλίο συµβάντων,
ζ. µητρώο οχηµάτων.
7. Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του π.δ. 4/2018 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Η λειτουργία και εποπτεία του παιδικού σταθµού».
8. Στην παρ. 3 της περίπτωσης Ε’ του άρθρου 80 του π.δ.
4/2018 οι λέξεις «Εποπτείας και Λειτουργίας» διαγράφονται.
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9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας και ο κανονισµός προµηθειών του παιδικού σταθµού.
Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 65 του π.δ. 4/2018
Το άρθρο 65 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 65
Αυτοτελές Τµήµα Παιδικού Σταθµού
Το Αυτοτελές Τµήµα Παιδικού Σταθµού είναι αρµόδιο για:
α) τη λειτουργία του παιδικού σταθµού,
β) την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του παιδικού
σταθµού,
γ) τη διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν τη λειτουργία του παιδικού σταθµού,
δ) την εποπτεία για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διακίνηση των προµηθευόµενων υλικών και εφοδίων, την καταστροφή και την εκποίηση του άχρηστου υλικού,
ε) τη διασφάλιση της ύπαρξης αποθεµάτων, τροφίµων και υλικών,
στ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη
φιλοξενία και την κάλυψη εξόδων σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο τέκνων των µονίµων υπαλλήλων και υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων φορέων του, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από
οποιονδήποτε άλλο φορέα.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 79 του π.δ. 4/2018
Στο άρθρο 79 του π.δ. 4/2018 προστίθενται παράγραφοι 13,
14, 15, 16, 17, 18 και 19 ως εξής:
«13. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα
ΠΕ Παιδαγωγών ορίζονται: πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ΑΕΙ,
κατεύθυνσης δασκάλων ή νηπιαγωγών ή σχολών νηπιαγωγών ή
παιδαγωγικών ακαδηµιών της ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής.
14. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα
ΤΕ Βρεφοκόµων ορίζονται: πτυχίο του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ΤΕΙ ή ανώτερων σχολών νηπιοβρεφοκόµων της ηµεδαπής
ή ισότιµων της αλλοδαπής.
15. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα
ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών ή ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόµων ορίζονται:
α. δίπλωµα ινστιτούτου επαγγελµατικής κατάρτισης των ειδικοτήτων Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας και
Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες, ή β. πτυχίο σχολών ιδιωτικού τοµέα ειδικότητας βρεφονηπιοκοµίας διετούς φοίτησης ή ισότιµων
πτυχίων και απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή απολυτήριο τεχνικών επαγγελµατικών λυκείων του τοµέα Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Τµήµατος Βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων ή τµήµατος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των ενιαίων
πολυκλαδικών λυκείων ή γ. βεβαίωση σπουδών εργαστηρίων ή
κέντρων ελευθέρων σπουδών ειδικότητας νηπιαγωγών ή βρεφονηπιοκοµίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης και απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου.
16. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα
ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων ορίζονται:
Απολυτήριο δευτεροβάθµιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα και πιστοποιητικό εκπαίδευσης του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) ή άλλου πιστοποιηµένου φορέα ή
αποδεδειγµένη εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους για τη θέση
αυτή.
17. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα
ΠΕ Μουσικής ορίζονται:
Πτυχίο ή Δίπλωµα Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής
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Επιστήµης και Τέχνης ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
18. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στο κλάδο/ειδικότητα
ΠΕ Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ορίζονται: Πτυχίο η δίπλωµα Τµήµατος Αγγλικής ή Γαλλικής ή
Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
19. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα
ΠΕ Φυσικής Αγωγής ορίζονται: Πτυχίο ή Δίπλωµα Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.»
Άρθρο 4
Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας
σε παιδικές κατασκηνώσεις
1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να καλύπτει στους δικαιούχους έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους
σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.
2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιµέλεια τέκνων,
που είναι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων φορέων του, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
3. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόµενο στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού ποσοστό που αναφέρεται στην υποπερίπτωση αα’
της περίπτωσης ια’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977
(Α’316). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, καθορίζονται η διάρκεια διαµονής και
το ηµερήσιο τροφείο, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των
εξόδων της παραγράφου 1.
4. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι δαπάνες που
απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών
σε κατασκηνώσεις καλύπτονται από το Ταµείο µε την διαδικασία
που ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 5
Επιχορήγηση
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 2947/
2001 (Α’ 228) οι λέξεις «οι πόροι αυτού και η διανοµή τους» διαγράφονται. Η παράγραφος αριθµείται ως περίπτωση α’ και προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το παραπάνω Ταµείο
µπορεί να επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και ειδικότερα από πιστώσεις που προέρχονται από το
αποδιδόµενο στο Υπουργείο ποσοστό της υποπερίπτωσης αα’
της περίπτωσης ια’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977
(Α’316). Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3)
µηνών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής και το ύψος της ανωτέρω επιχορήγησης του Ταµείου. Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, παύει κάθε χρηµατοδότηση του Ταµείου από το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.»
Άρθρο 6
Τροποποίηση της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002
απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού (Β’ 340)
1. Στο άρθρο 2 της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) οι λέξεις: «η δηµιουργία και λειτουργία κατασκηνώσεων»

διαγράφονται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δηµοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 4 του παρόντος.
β) Οι λέξεις «βρεφονηπιακού σταθµού για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» διαγράφονται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος.
2. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 όπως
τροποποιήθηκε µε την περίπτωση Γ’ της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/260700/ 38553/352/15/ 8.10.2014 (Β’ 2770), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής του Ταµείου είναι µόνιµος ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού κλάδου ΠΕ Οικονοµικού-Διοικητικού
και διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
3. Στο άρθρο 6 οι λέξεις «µετά από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ.
του Ταµείου» διαγράφονται.
Άρθρο 7
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 και κατόπιν εισήγησης της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνονται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
οι οποίες κατανέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, αντίστοιχα µε τις θέσεις που κατείχε το προσωπικό του Ταµείου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ίδια απόφαση, οι
ανωτέρω εργαζόµενοι εντάσσονται στις θέσεις αυτές, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 3 και 4, µε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι προσωποπαγείς θέσεις διατηρούνται µέχρι την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ
παράλληλα και µέχρι την κατάργησή τους, δεσµεύονται και δεν
προκηρύσσονται ισάριθµες και αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπονται στο π.δ. 4/2018 (Α’7). Οι θέσεις αυτές καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1,
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Για την ένταξη των εργαζοµένων του Ταµείου στις θέσεις
αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 4 έως 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και των
τυπικών προσόντων, της εκπαιδευτικής βαθµίδας και της ειδικότητας των αντίστοιχων θέσεων όπως αυτά ορίζονται στο π.δ.
50/2001 (Α’ 39), χωρίς να απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισµού των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικότερα για το
προσωπικό που θα εργασθεί στον παιδικό σταθµό απαιτούνται
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Δ1α/Γ.Π.οικ./
43289/5.6.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 2179).
4. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι εργαζόµενοι
στο Ταµείο υποβάλλουν, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού συνοδευόµενη µε τα σχετικά δικαιολογητικά της παραγράφου 3. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από τριµελή
επιτροπή αποτελούµενη από τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Προέδρο, τον
Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και τον Προϊστάµενο Τµήµατος Διαχείρισης Προσωπικού µε Συµβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ως µέλη και ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
σχετικής έκθεσης το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από την
ηµεροµηνία υποβολής των σχετικών φακέλων. Η έκθεση της επιτροπής συνοδευόµενη από τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους του προσωπικού διαβιβάζεται αµελλητί στο Ανώτατο
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Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται µέσα σε ένα (1) µήνα για την πλήρωση των προϋποθέσεων
και την επιλογή των εντασσοµένων υπαλλήλων.
5. Η τοποθέτηση των εργαζοµένων στην υπηρεσία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65 του ν. 3528/
2007 (Α’ 26).
6. Η προϋπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων που διανύθηκε
στο φορέα προέλευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
λαµβάνεται υπόψη για την κατάταξή τους στα βαθµολογικά και
µισθολογικά κλιµάκια.
7. Με την αποδοχή της θέσης παύει οποιαδήποτε ενδεχόµενη
οικονοµική ή άλλη απαίτηση των εντασσόµενων υπαλλήλων κατά
του Ταµείου.
8. Έως την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού, το Ταµείο καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του
βρεφονηπιακού σταθµού και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε
δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία του. Με απόφαση
του Δ.Σ. του Ταµείου το διοικητικό προσωπικό του Ταµείου δύναται να διατεθεί για την κάλυψη αναγκών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από αίτηµα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Άρθρο 8
Κατάργηση Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου
Ακρόπολης και απορρόφησή του
από το Μουσείο Ακρόπολης
1. Τo νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης» (Ο.Α.Ν.Μ.Α.),
µε έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει συσταθεί µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2260/1994 (Α’ 204) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, καταργείται και οι καταστατικοί σκοποί
του, όπως προβλέπονται στον ν. 2260/1994, εκπληρώνονται από
το Μουσείο Ακρόπολης.
2. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Ο.Α.Ν.Μ.Α περιέρχεται αυτοδικαίως στο Μουσείο Ακρόπολης, το
οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος, χωρίς την καταβολή
φόρων µεταβίβασης ή τελών ή δικαιωµάτων υπέρ του Δηµοσίου,
Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο
τον Ο.Α.Ν.Μ.Α συνεχίζονται στο όνοµα του Μουσείου Ακρόπολης, χωρίς διακοπή. Το Μουσείο Ακρόπολης έχει στο εξής την
ευθύνη διαφύλαξης και διαχείρισης του αρχείου του Ο.Α.Ν.Μ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτείται,
µέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους του Ο.Α.Ν.Μ.Α. για τη διενέργεια απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, η
οποία περιέρχεται στην κυριότητα του Μουσείου Ακρόπολης. Η
έκθεση απογραφής υποβάλλεται από την ανωτέρω επιτροπή
µέσω του Διοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης
στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και εγκρίνεται µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου Ακροπόλεως,
συστήνονται στο Μουσείο προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέµονται κατά κατηγορία
και κλάδο/ειδικότητα, αντίστοιχα µε τις θέσεις που κατείχε το
προσωπικό του Ο.Α.Ν.Μ.Α µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την
ίδια απόφαση, οι ανωτέρω εργαζόµενοι µεταφέρονται στις θέσεις αυτές, µε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Οι προσωποπαγείς θέσεις διατηρούνται µέχρι την, για οποιοδήποτε λόγο, αποχώρηση του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ
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παράλληλα και µέχρι την κατάργησή τους δεσµεύονται και δεν
προκηρύσσονται ισάριθµες κενές οργανικές θέσεις από αυτές
που προβλέπονται στο π.δ. 64/2013 (Α’ 113). Οι θέσεις αυτές καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 4 του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Η τοποθέτηση των εργαζοµένων στις διευθύνσεις και στα
αυτοτελή γραφεία του Μουσείου Ακρόπολης πραγµατοποιείται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του, η οποία εκδίδεται
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5
του παρόντος.
7. Η διάρκεια της απασχόλησης του παραπάνω προσωπικού
στο Μουσείο Ακρόπολης, µε εργοδότη τον Ο.Α.Ν.Μ.Α., διαπιστώνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του πρώτου, θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο Μουσείο Ακρόπολης και λαµβάνεται υπόψη για την κατάταξή τους στα βαθµολογικά και µισθολογικά κλιµάκια.
8. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στον Ο.Α.Ν.Μ.Α. και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολούνται µε διάθεση στο Μουσείο Ακρόπολης, θεωρούνται αποσπασµένοι στο Μουσείο Ακρόπολης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας προσωπικού
υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
Στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α’94), µε τον τίτλο «Ηµέρες µετακίνησης
εκτός έδρας», προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως δύνανται να καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, µέχρι εκατό (100) ηµέρες συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των κλάδων αρχαιολόγων,
µηχανικών, συντηρητών, εργατοτεχνιτών, δυτών και σχεδιαστών,
της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και της
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού ως Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών µε πανελλαδική χωρική αρµοδιότητα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου µε χωρική αρµοδιότητα τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Β. Αιγαίου και τη Μοναστική Κοινότητα του
Αγίου Όρους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των κατανεµηµένων υποχρεώσεών τους.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, δύνανται να καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και
πέραν των ανωτέρω ορίων της παραγράφου 1, µέχρι ογδόντα (80)
ηµέρες συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που εκτελεί αρχαιολογικό έργο εν γένει και οι σχετικές δαπάνες
βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, εξαιρουµένου του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 10
Επίδοµα υπαλλήλων νήσου Δήλου
1. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού οι οποίοι υπηρετούν στη νήσο Δήλο χορηγείται µηνιαίο επίδοµα ύψους τριακοσίων (300) ευρώ από την ηµέρα της τοποθέτησής τους, για όσο χρονικό διάστηµα υπηρετούν στη θέση
αυτή, εφόσον διαµένουν µόνιµα στη Δήλο και παραµείνουν για
διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Ο αριθµός των υπαλλήλων της παραγράφου 1 δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους δέκα (10).
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Άρθρο 11
Διάταξη για το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου,
την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής
Οι κανονισµοί λειτουργίας: α) της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.
3905/2010 (Α’219), β) της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου
12 του ν. 2273/1994 (Α’ 233) και γ) της υποπερίπτωσης δ’ της περίπτωσης στ’ του άρθρου 5 της σύµβασης που κυρώθηκε µε το
άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α’238), εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 12
Διάταξη για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Η δαπάνη αποζηµίωσης για υπερωριακή, νυκτερινή και κατά
τις Κυριακές-εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόληση των εργαζοµένων
στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών για το διάστηµα, από
1.1.2018 έως 1.6.2018, που καταβλήθηκε σύµφωνα µε την
6734Α/16.5.2018 απόφαση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Β’ 2066), θεωρείται νόµιµη και δεν
αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ούτε καταλογίζεται
στους λαβόντες.
Άρθρο 13
Αµοιβές Διευθυντών των Κρατικών Ορχηστρών
Αθηνών και Θεσσαλονίκης
1. Οι µηνιαίες αποδοχές των Διευθυντών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ορίζονται ίσες µε το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών του εξάρχοντος µε τριάντα (30) έτη υπηρεσίας.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από την 1.1.2016.
Άρθρο 14
Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου
Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3136/1955
(Α’35) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Πτυχιούχος µε τους κάτωθι τίτλους σπουδών:
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίµηση Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και
Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιµο και αντίστοιχο
τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
Απαραίτητο προσόν του Καθηγητή Ιστορίας Τέχνης είναι ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε
συναφές αντικείµενο.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α’ 153)
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002,
µετά από τη λέξη «απεικονίσεων» διαγράφονται οι λέξεις «(φωτογραφίες, video)».
Άρθρο 16
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018
Στο π.δ. 4/2018 (Α’7) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση ε’της παρ. 2 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ε) Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων, υπαγόµενο απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών.»
2. Η υποπερίπτωση στστ’ της παραγράφου 3β του άρθρου 57

αντικαθίσταται ως εξής:
«στστ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων και επιτροπικών ενταλµάτων (µεταβίβαση πιστώσεων
στους δευτερεύοντες διατάκτες), ύστερα από τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαµβανοµένων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, για τις δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος.»
3. Στην παράγραφο 3γ του άρθρου 57 προστίθεται υποπερίπτωση ιι) ως εξής:
«ιι) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων και επιτροπικών ενταλµάτων (µεταβίβαση πιστώσεων
στους δευτερεύοντες διατάκτες), ύστερα από τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη και καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, για τις δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος.»
4. Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 η λέξη
«Γραφείο» αντικαθίσταται από τη λέξη «Τµήµα:».
5. Η περίπτωση γ’ του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή τους, µε την υποχρέωση παραγωγής και επεξεργασίας των οικονοµικών στοιχείων για την αποστολή/υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων,
εκθέσεων και αναφορών προς τους δικαιούχους και τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές.»
6. Στο άρθρο 61 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Την παρακολούθηση, την επεξεργασία και την αναφορά
των διαθέσιµων πιστώσεων».
7. Η παράγραφος 5 της περίπτωσης Δ’ του άρθρου 80 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων. Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής.»
Άρθρο 17
Παράταση συµβάσεων εργασίας
στο «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4481/2017 (Α’ 100),
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού και
όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2019. Η ισχύς της διάταξης του
προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από την 1.1.2019.»
Άρθρο 18
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’163), προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) που ιδρύθηκε
µε τον ν. 3387/2005 (Α’224) σε θέµατα ασφάλειας, σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 προστίθεται περίπτωση ιδ’ως εξής:
«ιδ) Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) που ιδρύθηκε
µε τον ν. 3387/2005 σε θέµατα ασφάλειας, σε συνεργασία µε τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων διά της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης,
επικουρούµενο από τους φορείς διοίκησης της διά βίου µάθησης
των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ασκώντας τον επιτελικό ρόλο του, σχεδιάζει τη δηµόσια πολιτική διά βίου µάθησης, διαµορφώνει τους σχετικούς
κανόνες, εκπονεί το Εθνικό Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης, εποπτεύει την εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής, των κανόνων και
του Προγράµµατος αυτού και συντονίζει το σύστηµα διοίκησης
της διά βίου µάθησης.»
4. Στο άρθρο 4 του ν. 3879/2010 προστίθεται παράγραφος 11
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ως εξής:
«11. Στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας που διαµορφώνει το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη διοίκηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, το ΚΕ.ΜΕ.Α. σε
αποκλειστική συνεργασία µε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ασκεί τη δηµόσια
πολιτική διά βίου µάθησης σε θέµατα ασφάλειας. Οι όροι και η
διαδικασία καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3879/2010 προστίθεται περίπτωση κζ’ ως εξής:
«κζ) Ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).»
Άρθρο 19
Διοικητικό Συµβούλιο ΙΙΒΕΑΑ
Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι επταµελές και αποτελείται
από τους Ακαδηµαϊκούς που εκλέγονται, οι πέντε (5) από αυτούς
από την Τάξη των Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών και
οι δύο (2) από αυτούς από την Ολοµέλεια για πέντε (5) έτη µε
δυνατότητα επανεκλογής.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α’26)
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζζ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, η επιµόρφωση που παρέχεται από
τη Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των
Ενόπλων Δυνάµεων µοριοδοτείται µε δέκα (10) µόρια ανά σεµινάριο επιµόρφωσης και ανώτατο όριο τα σαράντα (40) µόρια.»
2. Στο άρθρο 86 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικά για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
Γενικός Γραµµατέας, ως µέλος ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας
του Υπουργείου που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τοµέα.»
β) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 6Α αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού
κάθε Γενικού Επιτελείου, έκαστο για την υλοποίηση των διαδικασιών επιλογής προϊσταµένων ετέρου Γενικού Επιτελείου (Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας), κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2439/1996 (Α’ 219)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996
αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου
εξαιρούνται οι Συνταγµατάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι
των άλλων Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθµό εξέλιξής τους και,
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν
συµπληρώνουν δύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό.»
Άρθρο 22
Θέµατα προσωπικού Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
1. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεµούς διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) και
όχι πέραν της 31.10.2019, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ.
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του Τ.Α.Π.Α. για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών δηµοσίου συµφέροντος, που συνίστανται στην απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών του φορέα και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, επιτρέπεται η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού
που υπηρετεί κατά τις 28.2.2019 στις ανωτέρω υπηρεσίες του
Τ.Α.Π.Α. µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου. Η απασχόληση του προσωπικού, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας το προσωπικό αυτό προσελήφθη.
2. Έως την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’224) για τη συµµετοχή του Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), ως φορέα
υποδοχής, στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), και όχι
πέραν της 31.12.2020, οι θέσεις προϊσταµένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος του άρθρου 12 του ν. 736/1977 (A’316)
µπορεί να καλύπτονται και από τακτικούς δηµοσίους υπαλλήλους, µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, φορέων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994
(Α’28) κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
3. Για την πλήρωση των θέσεων των προϊσταµένων της παραγράφου 2 εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από το
Τ.Α.Π.Α., µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’26), η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του
Τ.Α.Π.Α. και του Α.Σ.Ε.Π.. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν
αίτηση για όλες τις θέσεις ανά προκήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του ν. 3528/2007.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος, στο Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/
2007 αντί του Γενικού Γραµµατέα συµµετέχει ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. µε αναπληρωτή του ένα µέλος που ορίζεται µε
απόφαση του Δ.Σ..
5. Όσοι επιλέγονται τοποθετούνται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους,
προϊστάµενοι µε θητεία έως την προθεσµία της παραγράφου 2.
Αν επιλεγεί ως προϊστάµενος στις θέσεις της παραγράφου 2
υπάλληλος άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία
έχει επιλεγεί και οι αποδοχές του καταβάλλονται από τον φορέα
υποδοχής.
Άρθρο 23
Θέµατα φορολογίας Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(Τ.Α.Π.Α.) απαλλάσσεται από τη διαφορά πρόσθετου φόρου που
προέκυψε από την εφαρµογή του άρθρου 61 του ν. 4446/2016.
Τυχόν επιβληθέντα πρόστιµα και προσαυξήσεις επί αυτών διαγράφονται.
Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου
59 του ν. 4446/2016 δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
Άρθρο 24
Επέκταση και αναβάθµιση του δικτύου
του ηλεκτρονικού συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων
σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στους όρους και τη διαδικασία
υλοποίησης, υποστήριξης και φιλοξενίας του έργου επέκτασης
και αναβάθµισης του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία της χώρας που διαχειρίζεται το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(Τ.Α.Π.Α.) µέσω της παροχής προηγµένων δικτυακών, αποθηκευτικών και υπολογιστικών υπηρεσιών από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.).

4730

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 25
Θέµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
1. Δαπάνες οδοιπορικών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίες διενεργήθηκαν για τα έτη 20172018, αλλά δεν πληρώθηκαν, θεωρούνται νόµιµες και µπορούν
να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισµού του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
π.δ. 80/2016, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας.
2. Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των περιφερειακών, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών και των δηµόσιων µουσείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
που πραγµατοποιήθηκαν από τις 13.12.2017 έως και τις
31.12.2017, για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δέσµευσης των πιστώσεων ή/και δεν προκύπτουν από έγγραφες
συµβάσεις, θεωρούνται νόµιµες και δύνανται να πληρωθούν κατ’
εξαίρεση σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου του τρέχοντος οικονοµικού έτους, τηρουµένων των
λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
3. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 47 του ν. 4440/2016 δικαιούνται αµοιβή για το διάστηµα από 1.6.2018 και έως την πρόσληψή τους, εφόσον για το
διάστηµα αυτό παρείχαν κανονικά τις υπηρεσίες τους. Η ως άνω
αµοιβή υπολογίζεται βάσει του ποσού που καταβαλλόταν σε αυτούς µηνιαίως κατά τον χρόνο παραίτησης από τα ένδικα µέσα
και καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα που πληρώνεται από τις
οικείες υπηρεσίες. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί στους
ανωτέρω υπαλλήλους για το διάστηµα αυτό από τις ως άνω υπηρεσίες, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµψηφίζονται µε
τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.
Άρθρο 26
1. Η παρ. 2α του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α’192) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Στη θέση του Μονίµου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α’39), είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ηµεδαπής ή ισότιµης
αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική εµπειρία σε διεθνή οικονοµική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόµενη από τον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’65), ή
διεθνείς οργανισµούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα.»
2. Η παρ. 2β του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α’192) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίµου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του
π.δ. 50/2001, είναι
πτυχιούχος ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής
και κάτοχος διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έχει επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική εµπειρία σε διεθνή οικονοµική
ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόµενη από τον δηµόσιο τοµέα,
όπως αυτός ορίζεται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/
1982, ή διεθνείς οργανισµούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
ή ερευνητικά κέντρα.»
3. Η παρ. 2γ του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (Α’192) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ’της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, οι
οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα την αγγλική
γλώσσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α’39)
και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ελληνικού ΑΕΙ ή ανα-

γνωρισµένου της αλλοδαπής ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ
ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονοµική ή αναπτυξιακή
πολιτική ή σε αντικείµενα σχετικά µε τις επιτροπές του ΟΟΣΑ,
ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν
τουλάχιστον πενταετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σε διεθνή
οικονοµική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείµενα σχετικά µε
τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.»
4. Η παράγραφος 3γ του άρθρου 68 του π.δ. 147/2017 (A’192)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3.γ. Οι θέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 καλύπτονται µε αποσπάσεις. Οι ως άνω αποσπάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για χρονικό διάστηµα
έως τρία (3) έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας και µπορεί να
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη για µία µόνο φορά. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται κατά το διάστηµα από 1η Αυγούστου
έως την 20ή Αυγούστου του έτους λήξης της εκάστοτε απόσπασης ή παράτασης. Κάθε απόσπαση που λήγει µετά τη δηµοσίευση του παρόντος παρατείνεται µέχρι τις 31.7.2019. Αν οι
αποσπασθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταµένου παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν
επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος
υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας.»
5. Η παρ. 3β του άρθρου 70 του π.δ. 147/2017 (A’192) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.β. Οι θέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 καλύπτονται µε αποσπάσεις, οι οποίες γίνονται κατά παρέκκλιση του
άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Αν ο αποσπασθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταµένου παραιτείται από την εν λόγω
θέση ευθύνης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη και µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη µία µόνο φορά, µετά δε τη λήξη της θητείας τους οι
αποσπασθέντες υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας.»
Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2019
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3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

12. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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13. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

14. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 15.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

