ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’
Πέµπτη 8 Αυγούστου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2256
2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, στις
8/8/2019: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως
Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά και β) ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο
Παπανδρέου και Τάσο Γιαννίτση και στον πρώην Υφυπουργό
Εξωτερικών Ευρυπίδη Στυλιανίδη, σελ. 2158
3. Ανακοινώνεται η υπ' αρ. πρωτ. 13543/7768, από 8 Αυγούστου 2019, απόφαση του Προέδρου της Βουλής "Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για
την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης", σελ. 2158 - 2160
4. Ανακοινώνεται η υπ' αρ. πρωτ. 13544/7769, από 8 Αυγούστου 2019, απόφαση του Προέδρου της Βουλής "Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων", σελ. 2158,
2161 - 2162
5. Ανακοινώνεται η υπ' αρ. πρωτ. 13545/7770, από 8 Αυγούστου 2019, απόφαση του Προέδρου της Βουλής "Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και
του γενικού ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Κράτους", σελ. 2158, 2163 2164
6. Ανακοινώνεται διόρθωση της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ. 2119
7. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2101, 2105, 2109, 2110,
2111, 2112, 2113, 2116, 2118, 2119, 2121, 2424, 2125, 2130,
2131, 2138, 2143, 2145, 2146, 2147, 2148, 2153, 2154, 2158,
2165, 2169, 2170, 2171, 2172, 2174, 2175, 2176, 2178
8. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 2119, 2125, 2141
9. Επί του Κανονισµού, σελ. 2171
10. Αποχώρηση από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών:
α) της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, σελ. 2171
β) της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σελ. 2171
γ) της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ 25 , σελ.2172
δ) της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης ,
σελ. 2175
ε) της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής,
σελ. 2175
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα
ζητήµατα", σελ. 2101 - 2200
2. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) επί των άρθρων 1 έως 12, 64, 65 και 101 από Βουλευτές
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σελ. 2178 -2182
i. απόρριψη της αίτησης λόγω µη απαιτούµενων από τον

Κανονισµό αριθµό υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών, σελ. 2182
β) επί του άρθρου 64 από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, σελ. 2182 - 2184
3. Ονοµαστική ψηφοφορία δι' εκφωνήσεως επί του άρθρου
64 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ.
2195 - 2199
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 2185 - 2188
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ.,

σελ. 2128 - 2145

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
σελ. 2155 - 2184
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.,
σελ. 2120 – 2128, 2145 – 2155,
2184 - 2256
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
σελ. 2101 - 2120
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 2169, 2170, 2171, 2174,
2175, 2176, 2178
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2171, 2172
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 2130, 2171, 2172, 2175
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 2116
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 2158
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2169
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 2145
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 2171
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 2176
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 2110
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ.,
σελ. 2125, 2170, 2171
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2119, 2170, 2171
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 2169, 2170
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2121, 2171, 2172, 2174,
2175
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 2111, 2118
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 2120, 2121, 2124, 2125,
2146, 2147, 2148, 2153,
2154
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ,
σελ. 2170, 2171
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2143
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 2176
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Κ. ,
σελ. 2145, 2146
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 2101, 2105, 2109, 2110,
2111, 2112, 2113, 2116
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ,
σελ. 2175
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 2116, 2165, 2169, 2170,
2171
ΠΙΠΙΛΗ Φ . ,
σελ. 2146
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 2147
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 2130, 2131, 2138, 2143,
2145, 2165

ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,

σελ. 2174
σελ. 2111, 2112, 2125, 2170,
2171
σελ. 2148, 2171
σελ. 2143
σελ. 2171
σελ. 2111
σελ. 2125
σελ. 2171

Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2119
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 2125
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2119
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 2141
Γ. Επί του Κανονισµού
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2171
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 2168, 2169
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 2112, 2124, 2153, 2154
ΑΥΓΕΡΗ Θ. ,
σελ. 2157, 2158
ΑΧΜΕΤ Ι. ,
σελ. 2105
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2172
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 2129, 2130
ΒΕΤΤΑ Κ. ,
σελ. 2106
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 2115, 2116
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2172, 2173, 2174
ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. ,
σελ. 2103
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 2145
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 2108
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 2124, 2125
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 2101
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 2152
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 2114
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 2121, 2131, 2176, 2178
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 2176
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 2109, 2110, 2150
ΚΑΙΡΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 2112, 2113
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 2116, 2118, 2171
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 2175
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 2106, 2110,2111, 2112,
2119, 2121, 2154
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 2104
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 2120
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 2127
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2150, 2151
ΛΙΑΚΟΣ Ε. ,
σελ. 2130
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 2148
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 2125
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2134, 2138, 2140, 2142,
2143, 2144
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Κ. ,
σελ. 2145, 2146
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 2108
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. , σελ. 2153
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 2103
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ Α. ,
σελ. 2151
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ,
σελ. 2175
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 2165
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 2126
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 2119, 2136, 2176
ΠΙΠΙΛΗ Φ. ,
σελ. 2147, 2167

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 2146
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 2116, 2141, 2148
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 2167, 2168
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 2113, 2114
ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ Μ. ,
σελ. 2156
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Χ. ,
σελ. 2149
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ Ο. ,
σελ. 2127
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ. ,
σελ. 2155
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. , σελ. 2147, 2148
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 2138, 2140, 2141, 2143
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 2166
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 2154
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 2106, 2107, 2108
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 2154, 2166, 2167
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
σελ. 2156
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Ρ. ,
σελ. 2149, 2150
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 2102
Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ,
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,

σελ. 2174
σελ. 2153, 2165
σελ. 2165
σελ. 2173
σελ. 2113
σελ. 2124
σελ. 2138, 2151, 2175
σελ. 2150
σελ. 2167
σελ. 2141, 2178
σελ. 2141, 2143

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’
Πέµπτη 8 Αυγούστου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 8 Αυγούστου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.37’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
Πριν δώσω τον λόγο στον συνάδελφό µου, τον Βουλευτή Λακωνίας κ. Δαβάκη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους το εξής.
Βρισκόµαστε στη µέση περίπου του καταλόγου και ίσως µιλήσουν και κάποιοι Αρχηγοί ή Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Χθες
είχε προσυµφωνηθεί ένας περίπου χρόνος που µπορούµε να
ολοκληρώσουµε για να αρχίσει η ψηφοφορία. Όµως αυτό είναι
λίγο δύσκολο να επιτευχθεί.
Το λέω από τώρα, γιατί είναι γραµµένοι στον κατάλογο καινούργιοι συνάδελφοι, οι οποίοι θέλουν να µιλήσουν για πρώτη
φορά και δεν πρέπει να τους στερήσουµε αυτό το δικαίωµα. Θα
παρακαλέσω να διευκολύνουµε όλοι σε αυτή την περίπτωση.
Το λέω αυτό, γιατί ναι µεν έχει ειπωθεί από πριν ο χρόνος της
ψηφοφορίας γύρω στις 15:30’ µε 16:00’, αλλά είναι λίγο δύσκολο
να επιτευχθεί. Εν πάση περιπτώσει, εάν κάνουµε όλοι µία καλή
προσπάθεια και κυρίως όσοι έχουν τον λόγο να τηρήσουν περίπου τον χρόνο, µπορούµε να το καταφέρουµε. Στις 14:00’, περίπου, θα εκτιµήσουµε ξανά τον χρόνο της ψηφοφορίας για να
δούµε πώς θα πάει από εκεί και πέρα.
Τον λόγο έχει τώρα, όπως είπα, ο συνάδελφός µου κ. Δαβάκης
Αθανάσιος, Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας αυτή την περίοδο -τις ηµέρες αυτές, δηλαδή, που η Κυβέρνηση µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες εισάγει νοµοσχέδια
στη Βουλή και τα επεξεργαζόµαστε- την Αντιπολίτευση, παρατηρώ κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Τι δηλαδή;
Εγκαλούµεθα ως Κυβέρνηση και ως κυβερνητικοί Βουλευτές
γιατί εφαρµόζουµε το πρόγραµµά µας. Ό,τι έχει έρθει µέσα σε
αυτή την Αίθουσα, αυτό το πλέγµα των νοµοθετικών πρωτοβουλιών το τελευταίο χρονικό διάστηµα από τις εκλογές δηλαδή και
µετά, που η Κυβέρνηση πήρε µόλις ψήφο εµπιστοσύνης, είναι
αυθεντική αποτύπωση του προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Και καλό θα είναι από εδώ και µπρος αυτά που λέµε προ-

εκλογικά να τα εφαρµόζουµε µετεκλογικά.
Κερδίζουµε σε αξιοπιστία έναντι των Ελλήνων πολιτών. Κερδίζουµε σε αποτελεσµατικότητα. Κερδίζουµε σε χρόνο γιατί, κακά
τα ψέµατα, οι κυβερνητικές θητείες δεν είναι ασφαλείς. Δεν
υπάρχει πλήρης και κλειδωµένη -θα έλεγα- τετραετία µε ό,τι αυτό
σηµαίνει στην αποτύπωση, την αποτελεσµατικότητα και τα συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα που επιζητεί ο ελληνικός
λαός από εµάς.
Αυτές οι διατάξεις, που αυτό το νοµοσχέδιο εισάγει, είναι διατάξεις που πράγµατι τις είχε ανάγκη και η ελληνική κοινωνία και
το ελληνικό πανεπιστήµιο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική
αυτοδιοίκηση επλήγη βάναυσα από τον τελευταίο νόµο γι’ αυτή,
από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που ψήφισε η νυν αντιπολίτευση.
Είχαµε πει πως µόλις γίνουµε Κυβέρνηση, αν µάλιστα προηγηθούν οι εκλογές των αυτοδιοικητικών, θα αλλάξουµε αυτό τον
νόµο. Δεν συνέβη αυτό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία δίνει την πρέπουσα λύση απέναντι στο τεράστιο ζήτηµα, στον πυλώνα θα έλεγα, της δηµοκρατίας, που
είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
Γιατί εµείς δεν βλέπουµε τον κάθε δήµαρχο σαν έναν ισορροπιστή ο οποίος θα προσπαθεί κάθε τόσο να δηµιουργεί συµµαχίες, συναλλαγές, πικρίες και διάφορα άλλα τα οποία υπάρχουν
σε ανθρώπινες συλλογικότητες, όπως είναι και ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον θέλουµε σαν έναν άνθρωπο που µε
αποφασιστικότητα, θάρρος και τόλµη θα εφαρµόζει και αυτός το
πρόγραµµα το οποίο έθεσε στην κρίση των πολιτών για τις τοπικές υποθέσεις. Κι αυτό κάνει το σηµείο εκείνο του νοµοσχεδίου
που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµοσίου είναι µια τεράστια υπόθεση, η οποία εισήχθη
για πρώτη φορά τόσο θαρραλέα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Πιστεύω ότι κατά τούτο θα έχει µια ευοίωνη προοπτική η εφαρµογή
της. Κακά τα ψέµατα, πρέπει να έχουµε το σθένος, το θάρρος,
την τεχνογνωσία -ως πολιτικό προσωπικό και ως Κυβέρνησηαυτά τα οποία ψηφίζουµε εδώ φυσικά να τα εφαρµόζουµε και
στην πράξη. Διότι καλό είναι να φέρνουµε διάφορα νοµοσχέδια
για τα προβλήµατα που υπάρχουν, αλλά πρέπει αυτά τα νοµοσχέδια να εφαρµόζονται στην πράξη.
Έρχοµαι στο θέµα του ασύλου. Το άσυλο είναι µια τεράστια
υπόθεση. Έκανε και την τελολογική ανάλυση ο εισηγητής µας κ.
Τσιάρας από το «α» και το συνηρηµένο ρήµα «συλάω - συλώ».
Πράγµατι δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να πει κάποιος ότι στο ελληνικό πανεπιστήµιο υπάρχει η ηρεµία, η αποτελεσµατικότητα,
η εκπαίδευση που πρέπει να υπάρχει, όπως υπάρχει σε όλα τα
πανεπιστήµια.
Κανένα πανεπιστήµιο στον κόσµο δεν έχει διατάξεις περί ασύ-
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λου. Υπήρξε η περίοδος του δικτατορικού καθεστώτος. Υπήρξε
η αποτύπωση της Επιτροπής Τσάτσου - Ευρυγένη, η οποία έκανε
τα πρώτα σηµεία του νόµου περί ασύλου και ο ν.1268/1982, οκτώ
χρόνια µετά τη δικτατορία, που επέφερε αυτή την κατάσταση, η
οποία έφερε το ελληνικό πανεπιστήµιο στο σηµείο που βρίσκεται
σήµερα.
Μπορεί να πει κάποιος εξ ηµών αν κινδυνεύει αλήθεια το ελληνικό πανεπιστήµιο από την αστυνοµία ή από τις παραβατικές
εστίες, από τις εγκληµατογόνες εστίες, θα έλεγα, οι οποίες σήµερα επωάζονται και βρίσκονται µέσα στους χώρους τους;
Στο θέµα των διατάξεων περί ασύλου η κυρία Υπουργός έφερε
και το ζήτηµα της προοπτικής της κατάργησης της Νοµικής Σχολής της Πάτρας. Θα το πω και απ’ αυτό το Βήµα. Υπάρχει µια µεγάλη αδικία η οποία επήλθε από τον νόµο Γαβρόγλου, ο οποίος
απεκλήθη τερατούργηµα από την τότε αντιπολίτευση και σηµερινή Κυβέρνηση, διά χειλέων και του Πρωθυπουργού και της κυρίας Υπουργού, τότε εισηγήτριας.
Είναι η µεταφορά της Νοσηλευτικής Σχολής από τη Σπάρτη
στην Τρίπολη. Το είπα και στην επιτροπή, δεν σας µιλάει σήµερα
ένας τοπικός Βουλευτής για ένα τοπικό του θέµα. Είναι ένα θέµα
βάναυσα άδικο, είναι µια υπόθεση η οποία έχει πλήξει το συναίσθηµα, την προοπτική και όλα αυτά που συνθέτουν µια κοινωνική
γαλήνη, αν θέλετε, στον Νοµό Λακωνίας, συµπεριλαµβανοµένης
δε της εξέλιξης ότι το Ίδρυµα Νιάρχου έχει δηλώσει δηµοσίως
ότι θα φτιάξει νοσοκοµείο στη Σπάρτη.
Αντιλαµβάνεστε ότι έχουµε µία Νοσηλευτική, αλλά την παίρνουµε, επειδή σε καθηγητικά συµφέροντα -και το λέω και από
αυτό το Βήµα για δεύτερη φορά- έπεφτε η Σπάρτη µακριά και
δηµιούργησαν αυτή την κατάσταση. Την πάµε, λοιπόν, στην Τρίπολη, όταν υπάρχει ιδιόκτητο κτήριο στη Λακωνία, στη Σπάρτη,
όπου δεν θα υπάρχει κανένα κόστος πέραν των λειτουργικών και
όλα αυτά τα οποία συνθέτουν µια άριστη πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την
ανοχή. Πιστεύω αυτό -και θα κλείσω µε αυτό- που είπε ο συνάδελφος κ. Οικονόµου εχθές το βράδυ, ότι θα κριθούµε και από
την εφαρµογή του νόµου περί ασύλου -να µη γίνει σαν τον αντικαπνιστικό νόµο, ο οποίος υπήρξε ένα ανέκδοτο µέχρι τώρα- και
για την αποτελεσµατικότητά µας και για τη δηµοκρατικότητα
στην εφαρµογή του νόµου αυτού, και στα ζητήµατα που έχουν
να κάνουν µε την κάθε περίπτωση όσον αφορά τον νόµο περί
ασύλου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά
τον κ. Δαβάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα
πολυνοµοσχέδιο από το οποίο πρέπει κάποιος να επιλέξει πού
θα τοποθετηθεί, γιατί είναι τόσα πολλά τα ζητήµατα, που καλό
είναι να επικεντρωθούµε, προκειµένου να έχουµε και ένα αποτέλεσµα, τόσο στην τροποποίηση όσο ενδεχοµένως και στην απόσυρση διατάξεων, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να ξεκινήσω από την απλή αναλογική. Κύριε Υπουργέ,
είναι ξεκάθαρο ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο νοθεύετε και στρεβλώνετε ξεκάθαρα τη νωπή, νωπότατη λαϊκή εντολή. Και µάλιστα
ακυρώνετε και προσπάθειες ή κινήσεις συναίνεσης που έχουν
γίνει όλο το προηγούµενο διάστηµα, µε σύνθεση απόψεων και
προγραµµάτων στις τοπικές κοινωνίες, για την εύρυθµη λειτουργία των δήµων και των δηµοτικών συµβουλίων.
Υποτιµάτε έτσι τις τοπικές κοινωνίες και φοβάστε. Τι φοβάστε
άραγε; Πραγµατικά την αναλογική και δίκαιη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Επιστρέφουµε σε ένα προσωποκεντρικό µοντέλο,
όπως ένα πρωθυπουργικό µοντέλο που ψηφίσατε τις προηγούµενες µέρες, µε το πρόβληµα δήθεν της κυβερνησιµότητας, το
οποίο δεν το έχουµε δει να εξελίσσεται καν, και βέβαια µε αρµοδιότητες και εξουσίες στην παράταξη του δηµάρχου µέσα από
την οικονοµική επιτροπή, οι οποίες έχουν να κάνουν µε σηµαντικά θέµατα, όπως οι ετήσιες προσλήψεις, η δυνατότητα παραίτησης από τα ένδικα µέσα -πράγµα το οποίο είχαν ζητήσει και οι
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ίδιοι οι δήµαρχοι και οι εργαζόµενοι το προηγούµενο διάστηµα
για να λειτουργήσουν αρµονικά- µε τη δυνατότητα ανάθεσης
έργων ανεξαρτήτως προϋπολογισµού και βέβαια τη δυνατότητα
διαγραφής χρεών άνω των 150.000 ευρώ χωρίς πλαφόν.
Ένα επίσης πολύ σοβαρό ζήτηµα είναι αυτό µε τις κοινότητες.
Εκεί, πραγµατικά, έρχεστε και καταργείτε την κάλπη που στήθηκε πρόσφατα και δεν επιτρέπετε στα τοπικά συµβούλια να επιλέξουν αυτόν ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει. Αυτό το
χαιρέτισε η τοπική κοινωνία και έρχεστε τώρα να πείτε ότι ο πρώτος του πρώτου συνδυασµού πρέπει να επιβληθεί ως πρόεδρος,
και µάλιστα για µικρά έργα που είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν
από το δηµοτικό συµβούλιο, τώρα δίνεται µόνο η δυνατότητα εισήγησης.
Προχωράω στο άρθρο 98 του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρόκειται για µία διάταξη που έχει συγκεντρώσει την αντίδραση των
δικηγόρων της χώρας, αλλά και φορέων όπως η Ελληνική Ένωση
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και άλλες και που και µε την
τοποθέτηση του Υπουργού προσβάλλεται και η εργασία της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία για πάνω από δέκα χρόνια έκανε µία εξαιρετική δουλειά για να φέρει τους κώδικες στη
Βουλή. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη ρύθµιση αυτή αναστέλλονται οι
διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας, είτε ως κύρια ποινή είτε ως τρόπο
µετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής, χωρίς σοβαρή αιτιολογική έκθεση και χωρίς διαβούλευση, όπως άλλωστε
συνηθίζετε.
Ένας θεσµός µε θετική εφαρµογή από το 1991 αναστέλλεται
συνολικά. Είµαστε η µόνη ίσως ευρωπαϊκή χώρα πλέον χωρίς
εναλλακτικό τρόπο έκτισης της ποινής φυλάκισης, µε ένα άκαµπτο τιµωρητικό πλαίσιο, µε επαναφορά της χρηµατικής εξαγοράς της ποινής, που έχει καθαρά ταξικά χαρακτηριστικά -διότι
ξέρουµε πολύ καλά ποιοι µπορούν να εξαγοράσουν τις ποινέςκαι ενώ ο Ποινικός Κώδικας είχε µεταβατικές διατάξεις για τις
30-6-2019 για όποια αδικήµατα είχαν τελεστεί πριν.
Προφανώς η στρατηγική σας είναι πάρα πολλές φυλακές -οι
φυλακές τύπου Γ’- η τιµωρία αντί για τον σωφρονισµό και την
επανένταξη. Σας καλούµε, λοιπόν, να αποσύρετε αυτή τη διάταξη που µας γυρίζει χρόνια πίσω και µας βγάζει από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Τουλάχιστον να επιστρέψουµε µεταβατικά
στην ισχύ του παλιού Ποινικού Κώδικα.
Όσον αφορά το άσυλο, πρόκειται για ένα σύµβολο αγώνα, µια
κατάκτηση που αποτελεί την κατοικία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, όπως είπε και ο Γεώργιος - Αλέξανδρος Μαγκάκης. Η καθηµερινότητα των πανεπιστηµίων και η πραγµατικότητα είναι
διαφορετική από αυτή που παρουσιάζετε, άσχετα αν υπάρχουν
φαινόµενα, τα οποία όµως είναι µειοψηφικά. Η εικόνα είναι οι επιδόσεις των ελληνικών πανεπιστηµίων, η έρευνα που αναβαθµίσαµε το προηγούµενο διάστηµα και που χαιρετίστηκε και από
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Επίσης, το γεγονός είναι ότι η
ελληνική κοινωνία εµπιστεύεται τα πανεπιστήµιά µας και ότι γίνεται µια πολύ καλή δουλειά.
Εσείς επαναφέρετε σχεδόν τον νόµο Διαµαντοπούλου, ο
οποίος, εφαρµοζόµενος από το 2011 και µετά, όχι µόνο δεν
έλυσε το πρόβληµα, αλλά το επιδείνωσε κιόλας. Γιατί στη διάταξη του κ. Γαβρόγλου υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη, όπως ξέρετε, και για τα κακουργήµατα και για τα αδικήµατα κατά της
ζωής. Και, βέβαια, οι πρυτανικές αρχές µπορούν να παρέµβουν,
όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, σύµφωνα και µε αυτά που
είπε και η πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Τι γίνεται, όµως; Η ρίζα του προβλήµατος έχει να κάνει µε την
αναβάθµιση και τη στήριξη του δηµοσίου πανεπιστηµίου. Εκεί,
λοιπόν, εµείς προτείνουµε -και υλοποιήσαµε σε έναν βαθµό- τη
χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων για την ενίσχυση των υπηρεσιών,
για την ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας και την αναβάθµιση
της υλικοτεχνικής υποδοµής των πανεπιστηµίων και µε τα διετή
προγράµµατα, τα οποία συνδέουν την επαγγελµατική εκπαίδευση µε τα πανεπιστήµια και που δίνουν διέξοδο στους µαθητές
των ΕΠΑΛ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς έρχεστε να τα καταργήσετε. Επιθυµείτε και επιδιώκετε
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την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστηµίων, εκ των έσω όµως, µε την
απαξίωση και τη δυσφήµισή τους, που διαρκώς επιχειρείτε και
σε διεθνές επίπεδο, και βέβαια σε αντίθεση µε αυτό που έπρεπε
να κάνουµε µε την αύξηση των προϋπολογισµών για όλες αυτές
τις ανάγκες.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα
πραγµατικά βαθιά συντηρητικό νοµοσχέδιο που µας γυρίζει
πολλά χρόνια πίσω, µε έντονα τα στοιχεία της ακροδεξιάς και
του νεοφιλελευθερισµού που µας ταυτίζουν, δυστυχώς, µε κυβερνήσεις όπως της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, που τορπιλίζουν
το κράτος δικαίου όλο και περισσότερο.
Να ξέρετε, όµως, ότι η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει και
υιοθετήσει πολύ σηµαντικές προοδευτικές τοµές, που έγιναν και
επί της προηγούµενης κυβέρνησης. Και γι’ αυτόν τον λόγο θα
αποκρούσει αυτή την επίθεση στα δικαιώµατα τις κατακτήσεις
αλλά και τις ελευθερίες, την οποία έχετε εξαπολύσει για να κρατάτε τον λαό αµέτοχο και ενοχοποιηµένο απέναντι σε αυτές τις
εξελίξεις. Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ψυχογιό.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καληµέρα σας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει νωπή λαϊκή εντολή να τα αλλάξει όλα. Προφανώς έχει δικαίωµα να εφαρµόσει το πρόγραµµα, µε το οποίο κέρδισε τις πρόσφατες εκλογές.
Στη συζήτηση του φορολογικού νοµοσχεδίου ο κ. Μητσοτάκης
δήλωσε ότι µπορεί να κάνει και κωλοτούµπες, αρκεί να είναι για
καλό. Ήταν για καλό στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ. Δεν είναι για
καλό όταν παραβιάζονται οι συνταγµατικές ρυθµίσεις ή η νοµοθεσία, όπως στην περίπτωση του ορισµού του διοικητή της ΕΥΠ.
Προφανώς και εµείς έχουµε δικαίωµα να κάνουµε τεκµηριωµένη
και σκληρή κριτική στις κυβερνητικές πράξεις και προθέσεις από
τη σκοπιά του δικού µας προγράµµατος.
Δεν άκουσα κάποιον από εσάς να επαναφέρει στην τάξη τον
Μάκη Βορίδη για το περιβόητο «δεν δικαιούσθε διά να οµιλείτε».
Κανείς δεν του θύµισε ότι οι κραυγές αυτές θυµίζουν Κουτσόγιωργα, όταν τις συνόδευε και µε ακραία πόλωση των δυνάµεων
του φωτός εναντίον των δυνάµεων του σκότους; Ευτυχώς για
εσάς δεν µπήκε στον πειρασµό να αναλύσει και τις ιδεολογικές
του απόψεις περί ακαδηµαϊκών ελευθεριών.
Τότε θα διαπιστώναµε αν οι αντισυστηµικές ιδέες, οι επαναστατικές, οι κοµµουνιστικές, οι ουτοπικές, οι αναρχικές, οι ιδέες
για ανατροπή του καπιταλιστικού συστήµατος και για πορεία
προς την κοινωνία των ελεύθερων και ίσων παραγωγών, είναι νόµιµες, καλύπτονται από το ακαδηµαϊκό άσυλο, είναι παράνοµες
και πρέπει να απαγορευτούν όταν καταργήσετε το άσυλο.
Όλοι σας, όµως, επικαλείστε την παραβατικότητα, τις βιαιοπραγίες, τις αξιόποινες πράξεις που γίνονται σε ορισµένες πανεπιστηµιακές σχολές, το παραεµπόριο, τη διακίνηση
ναρκωτικών, την κατασκευή µολότοφ, τους χουλιγκανισµούς,
τους βιασµούς, για να τα αποδώσετε στο άσυλο και στις λειτουργίες του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε την ελευθερία της ακαδηµαϊκής
γνώσης, της έκφρασης, της διδασκαλίας, της πανεπιστηµιακής
έρευνας, της διακίνησης ιδεών, ακόµη και αναρχικών και όχι εµπορευµάτων ή εκρηκτικών υλών; Λέτε ότι οι πρυτανικές αρχές
δεν µπορούν να εµποδίσουν την παρανοµία. Το πρυτανικό συµβούλιο είναι δυσκίνητο για να καλέσει έγκαιρα την αστυνοµία.
Μα, αν δεν το κάνει αυτό η πανεπιστηµιακή κοινότητα µε µεγαλύτερη ασφαλώς θεσµική ευελιξία, ποιος µπορεί να το κάνει καλύτερα, ο περαστικός πολίτης;
Γιατί η κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου θα εµποδίσει
την παρανοµία, τις αξιόποινες πράξεις, που ούτως ή άλλως γίνονται και σε άλλους χώρους; Στα νοσοκοµεία ποιος προστατεύει τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό από
βιαιοπραγίες; Εγκαθίστανται αστυνοµικοί, το νέο σώµα που οργανώσατε; Οι πρυτανικές αρχές, οι σύγκλητοι, η πανεπιστηµιακή
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κοινότητα, η αστυνοµία, οφείλουν να ασκήσουν τις αρµοδιότητές
τους για την καταπολέµηση της παρανοµίας στους πανεπιστηµιακούς χώρους, χωρίς να καταργηθεί το πανεπιστηµιακό άσυλο.
Η κυβερνησιµότητα στην αυτοδιοίκηση είναι το άλλο ψευδεπίγραφο επιχείρηµα για την ακύρωση µιας πρόσφατης προωθητικής µεταρρύθµισης στην αυτοδιοίκηση για τη συκοφάντηση της
απλής αναλογικής ως δίκαιου εκλογικού συστήµατος πριν καν
δοκιµαστεί στα αυτοδιοικητικά όργανα, για την επιλεκτική αλλοίωση µη επιθυµητών για τη Νέα Δηµοκρατία αποτελεσµάτων στις
πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οι συνεργασίες, οι συµπράξεις, η ώσµωση, η συναίνεση στην
αυτοδιοίκηση προκύπτουν από ώριµες προγραµµατικές συγκλίσεις και όχι από την τεχνική ενίσχυση της ηγεµονίας δηµάρχων
ή περιφερειαρχών. Δεν διστάζουν να επικροτήσουν τις διατάξεις
για την καλύτερη πρόσβαση των καρκινοπαθών, των ασθενών µε
σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και µε άλλες βαριές σπάνιες ειδικές παθήσεις στα ακριβά φάρµακά τους, ακόµη και µε διανοµή
στο σπίτι.
Αντίστροφα, η παρέµβαση που κάνει η Κυβέρνηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι εµπαθής, υποκριτική, αντισυνταγµατική, εξοργιστική και, καθώς βρίσκεται στο µέσο αντιµετώπισης
δύσκολων ζητηµάτων, παραβιάζει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και
τη γνωµάτευση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Κλείνω λέγοντας ότι έχετε την εµµονή να χαρακτηρίζετε
σκευωρία το σκάνδαλο αθέµιτου ανταγωνισµού και εκµαυλισµού
συνειδήσεων από τη «NOVARTIS». Η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς αποδεικνύει ότι ασκεί µεθοδικά τα δύσκολα καθήκοντά
της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αποδίδει δικαιοσύνη, όπως έκανε και στην περίπτωση του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά και εξετάζει λεπτοµερειακά
όσα τις παραδώσαµε ως πόρισµα στην Εξεταστική Επιτροπή Διερεύνησης των Σκανδάλων στην Υγεία, καθώς και το πλούσιο
υλικό που παρέδωσε η κ. Παπασπύρου, η Γενική Επιθεώρηση
Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και η αµερικανική δικαιοσύνη, το FBI,
µε το ανακριτικό υλικό της. Σταµατήστε, λοιπόν να µιλάτε περί
σκευωρίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Παπαδόπουλο για την τήρηση του χρόνου και καλώ
στο Βήµα την κ. Παρασκευή Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη τιµή και
ευθύνη που βρίσκοµαι σήµερα εδώ, στη Βουλή και εκπροσωπώ
τους συµπολίτες µου του Νοµού Κοζάνης, µαζί µε τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Επειδή είναι η πρώτη φορά που εκλέγοµαι Βουλευτής, θα
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου, κατ’ αρχάς στον Πρωθυπουργό για την εµπιστοσύνη του και την τιµή που µου έκανε
να µε συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δηµοκρατίας του
Νοµού Κοζάνης και κατά δεύτερον στους συµπατριώτες µου,
που µε τη στήριξή τους βρίσκοµαι σήµερα ανάµεσά σας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας αναφορά στο πολύ σηµαντικό
και πλούσιο έργο που έχει γίνει µόλις µέσα σε έναν µήνα από την
Κυβέρνηση µετά τις εκλογές. Και το έργο είναι σηµαντικό, γιατί
αφουγκράστηκε ακριβώς τα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας και κατά προτεραιότητα ξεκίνησε µε αυτά που έχουν µεγαλύτερη σηµασία.
Οι πολίτες στέλνουν το µήνυµα ότι έχουν ανάγκη από οικονοµικές ελαφρύνσεις. Γι’ αυτό και οριζόντια ωφελήθηκε το σύνολο
των ελληνικών νοικοκυριών µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Βρίσκονται
σε αδιέξοδο πάρα πολλοί συµπολίτες µας επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες, απλοί πολίτες µε οφειλές στο δηµόσιο. Ο νόµος για
τις εκατόν είκοσι δόσεις σηµατοδοτεί τη µέριµνα σε αυτή την κατηγορία των πολιτών και, επίσης, το ξεκίνηµα µιας προσπάθειας
για να βοηθήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση.
Το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος δηλώνει ότι είµαστε
αποφασισµένοι για λειτουργία και αποτέλεσµα και ξεκινάµε µε
νοµοσχέδιο που αφορά το σύνολο του δηµοσίου, τοµείς του δη-
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µοσίου. Ξεκινάµε, όµως, από την Κυβέρνηση και τα Υπουργεία.
Και, βέβαια, το νοµοσχέδιο της αυτοδιοίκησης έρχεται άµεσα,
διότι στις αρχές Σεπτεµβρίου θα πρέπει να ξεκινήσει η αυτοδιοίκηση τη λειτουργία της. Άρα ήταν κατεπείγον. Επίσης, ρυθµίζονται και σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν το θέµα της παιδείας,
ξεκινώντας από την άρση του ασύλου στα πανεπιστήµια και στο
θέµα της υγείας, όπου πιάνουµε το πιο σηµαντικό κοµµάτι των
πολιτών, τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και διευκολύνονται στην προµήθεια των φαρµάκων, κάτι που
στο παρελθόν τούς ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα.
Θα ξεκινήσω µε το θέµα της αυτοδιοίκησης, µιας και είχα την
τιµή να την υπηρετώ για πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να πω ότι
οι δήµαρχοι και οι δηµοτικές αρχές δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε την απλή αναλογική, διότι ένας δήµαρχος δεν υλοποιεί
µόνο το όραµά του ούτε σχεδιάζει το αναπτυξιακό πρόγραµµα
και αναπτύσσει τον τόπο του και παράγει έργα, αλλά βρίσκεται
δίπλα στον πολίτη, στην καθηµερινότητά του, οφείλει να λύσει
προβλήµατα, τα οποία εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. Και αν
αυτό δεν το πράξει, δεν έχει µόνο ευθύνες ηθικές απέναντι στους
πολίτες που τον επέλεξαν, αλλά και απέναντι στον νόµο, ο οποίος
είναι πάρα πολύ σκληρός απέναντι στις δηµοτικές αρχές και
στους δηµάρχους. Και δεν είδα µετά τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» να υπάρχουν νόµοι που να λένε ότι τώρα ο δήµαρχος δεν είναι υπεύθυνος για το αν γίνει ένα ατύχηµα σε µια παιδική χαρά, αν προκύψει
µια πυρκαγιά λόγω αµέλειας ή εάν υπάρξουν σκουπίδια και κινδύνους στη δηµόσια υγεία επειδή δεν οργανώθηκε σωστά η διαχείρισή τους, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες σε τουριστικές
περιοχές, γιατί ενδεχοµένως δεν έχει την πλειοψηφία. Οι νόµοι,
όµως, παραµένουν απέναντι και οι ευθύνες. Υπάρχει, όµως, ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ο οποίος ζητά µια ευρύτερη συναίνεση και συµµαχία.
Τις τελευταίες µέρες ακούσαµε ότι η απλή αναλογική και η συναίνεση των παρατάξεων είναι ένα πολύ καλό βήµα. Όµως δεν
το είδαµε. Ακόµη και άρθρα τα οποία είναι αποδεδειγµένα πάρα
πολύ σηµαντικά για το όφελος της κοινωνίας µας δεν είδαµε να
τα ψηφίζει η Αντιπολίτευση. Άρα, λοιπόν, πώς το περιµένουµε
αυτό να γίνει στην Αυτοδιοίκηση;
Και, βέβαια, όσον αφορά την αντισυνταγµατικότητα του
νόµου, θέλω να σας πω ότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», παραδείγµατος
χάριν, στον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου, προέβλεπε να
είναι επικεφαλής συνδυασµού χωρίς σταυρό. Και λίγους µήνες
πριν τις εκλογές, ελάχιστους, ήρθε τροπολογία στην οποία έλεγε
ότι θα µπει και αυτός στη σταυροδοσία. Δεν είχαν προετοιµαστεί
τότε οι πρόεδροι και οι συνδυασµοί τους. Ωστόσο, χαιρέτισε η
αυτοδιοίκηση αυτή την προσπάθεια, διότι διευκρίνιζε κάποια
πράγµατα και ήταν προς όφελος της διαδικασίας.
Επίσης, µε τροπολογία ήρθε ότι βγαίνει πρόεδρος ο πρώτος
σε σταυρούς του πρώτου συνδυασµού, αρκεί να πάρει το 50%
συν 1. Και τώρα βέβαια ψηφίζεται το κάτω από το 50% συν ένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γίνονται, πραγµατικά, διευκρινίσεις προς όφελος της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης και αν υπήρχαν πολιτικές σκοπιµότητες,
θα έπρεπε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µετά από έξι
µήνες να φέρει αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες διευκολύνουν.
Τις έφερε, όµως, πριν, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσει την
αυτοδιοίκηση. Αλλιώς, έξι µήνες µετά, να ξέρετε, ότι θα ήταν δυσαρεστηµένοι πολίτες και αυτοδιοικητικοί και το πολιτικό κόστος
για τον ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τεράστιο.
Έχει τελειώσει ο χρόνος µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλώ στο Βήµα την κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, είναι η πρώτη οµιλία ως Βουλευτής Ιωαννίνων και νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τόσο τον Πρωθυπουργό που µου έδωσε την ευκαιρία συµπεριλαµβάνοντάς µε
στα ψηφοδέλτια της Νέα Δηµοκρατίας όσο και τους Γιαννιώτες
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συµπολίτες µου για την τιµή που µου έκαναν να τους εκπροσωπώ
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες στις 7 Ιουλίου έδωσαν ισχυρή εντολή στη Νέα Δηµοκρατία και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να υλοποιήσουν όλα αυτά για τα οποία δεσµευτήκαµε προεκλογικά. Έναν µήνα µόλις µετά τις εθνικές εκλογές µε
ικανοποίηση ο ελληνικός λαός διαπιστώνει την εντυπωσιακή αντιστοιχία εξαγγελιών και µέτρων που ακολουθούν τον παλµό της
κοινωνίας. Διαπιστώνει ότι οι προεκλογικές δεσµεύσεις µας γίνονται πράξεις άµεσα και αποτελεσµατικά, διαµορφώνοντας ένα
σύγχρονο κράτος µε κοινωνική δικαιοσύνη προς όφελος των
πολλών.
Η νέα Κυβέρνηση έχει ήδη αποδείξει ότι είναι έτοιµη για
σκληρή δουλειά µε πρόγραµµα, µεθοδικότητα και ήθος, ώστε η
Ελλάδα να επιστρέψει γρήγορα σε ρυθµούς ανάπτυξης.
Κατηγορηθήκαµε, κύριοι συνάδελφοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ για
κρυφή προεκλογική ατζέντα. Καµµιά κρυφή ατζέντα. Ξεκάθαρο
πρόγραµµα που εγκρίθηκε περίτρανα και αυτοδύναµα από τον
ελληνικό λαό. Ό,τι είπαµε προεκλογικά γίνεται πράξη µετεκλογικά µε γνώµονα την κοινωνική πρόνοια προς όφελος όλων των
πολιτών και αυτό ίσως ξενίζει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Το σηµερινό διυπουργικό νοµοσχέδιο αποδεικνύει ότι η Νέα
Δηµοκρατία είναι εδώ ακόµη µια φορά για να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος και να ενισχύσει τα δηµόσια αγαθά,
όπως η παιδεία και η υγεία. Η δηµόσια παιδεία είναι κοινωνικό
αγαθό που πρέπει προστατευτεί και τα πανεπιστήµια θα πρέπει,
επιτέλους, να γίνουν ακαδηµαϊκά ελεύθερα. Είµαι απόφοιτος ελληνικού πανεπιστηµίου και πιστεύω ότι το άσυλο υποβαθµίζει την
ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, συντηρώντας ένα σύστηµα ανοµίας
που δεν σχετίζεται µε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αλλά µε την
ελεύθερη διακίνηση παραεµπορίου, βίας και βανδαλισµών, εξυπηρετώντας άλλα εξωπανεπιστηµιακά συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βία δεν χωρά στα ελληνικά
πανεπιστήµια. Οι τραµπουκισµοί, οι απειλές, οι βανδαλισµοί δεν
είναι ένδειξη ελευθερίας. Δεν πρέπει τα πανεπιστήµιά µας να
είναι ξέφραγο αµπέλι. Δεν γίνεται στην Ελλάδα του σήµερα να
χτίζονται καθηγητές στα γραφεία τους.
Όµως, είµαστε εδώ για να προστατεύσουµε και να αναπτύξουµε τα δηµόσια πανεπιστήµια και η κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου θα βάλει, επιτέλους, τέλος στην παρακµή τους.
Θέλουµε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα που τόσο το εκπαιδευτικό
προσωπικό όσο και οι φοιτητές θα νιώθουν ασφαλείς. Θέλουµε
ακαδηµαϊκούς χώρους που θα προάγεται η έρευνα, η καινοτοµία,
η εξέλιξη των φοιτητών. Η κατάργηση του ασύλου δεν εξασφαλίζει µόνο την ασφάλεια. Προάγει και την ελεύθερη σκέψη. Και
η ελεύθερη σκέψη και οι ιδέες δεν µπορούν να εσωκλείονται σε
άσυλα.
Όσοι ανησυχούν για τη διαφαινόµενη απώλειά του µάλλον τρέµουν την επιστροφή του θεσµού των πανεπιστηµίων στην κοινωνία. Ο ελεύθερος πολίτης δεν έχει ανάγκη από άσυλο και είναι
καιρός τα πανεπιστήµιά µας να ανθίσουν και πάλι. Είναι καιρός
να αφοσιωθούν χωρίς περισπασµούς και εµπόδια στην εκπαιδευτική και ερευνητική τους αποστολή. Είναι καιρός να αποδεσµευτούν από τα κακώς κείµενα. Θέλουµε πανεπιστήµια εξωστρεφή,
µέρος της κοινωνίας.
Φυσικά, η κοινωνία δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον αφορούσε
ποτέ. Η πολιτική του αναλγησία στα προβλήµατα του ελληνικού
λαού απέδειξε ότι δεν αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήµατά του. Οι κοινωνικές του ευαισθησίες περιορίζονται µόνο
σε αφηρηµένες έννοιες και εκλογοεπιδόµατα.
Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, είναι εδώ µε πράξεις, προωθώντας
την κοινωνική µέριµνα και σε έναν άλλο ευαίσθητο χώρο, αυτόν
της υγείας. Με το σηµερινό νοµοσχέδιο διασφαλίζεται η παραλαβή φαρµάκων υψηλού κόστους από το κοντινότερο ιδιωτικό
φαρµακείο για τους καρκινοπαθείς, αντί να περιµένουν στις
ουρές της ντροπής του ΕΟΠΥΥ. Και, δόξα τω θεώ, που έχουµε
την υγεία µας, όµως, ως γιατρός γνωρίζω από πρώτο χέρι την
ανακούφιση που δίνει αυτό το µέτρο σε αρκετούς συµπολίτες
µας.
Η νέα Κυβέρνηση µεριµνά για τους ασθενείς µε αποτελεσµατικές και άµεσες λύσεις. Διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο υγείας και
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κοινωνικής µέριµνας. Και πρέπει, βέβαια, να γίνουν πολλά στον
χώρο της υγείας συνολικά, αλλά και στα Ιωάννινα, την περιφέρειά µου.
Θα πρέπει, για παράδειγµα, γρήγορα να αντιµετωπιστεί η υποστελέχωση των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας µε προσλήψεις νοσηλευτών και ιατρών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
των κατοίκων των δύσβατων κυρίως περιοχών της, όπως της
Ηπείρου και των Ιωαννίνων.
Οι λύσεις της νέας Κυβέρνησης είναι πρακτικές και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών, εκσυγχρονίζοντας το σύστηµα υγείας: σύγχρονο, αποτελεσµατικό και ανθρωποκεντρικό,
µε γνώµονα τον άνθρωπο και ιδίως τον ασθενή.
Η Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύει ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν
είναι δόγµα που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά παραδοσιακά επιχειρούν να καπηλευτούν. Είναι µια υπέρτατη αξία που υπηρετείται
σωστά όταν υπάρχει σχέδιο, στρατηγική και αποφασισµένοι άνθρωποι να την υπηρετήσουν. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει άλλες
θεωρίες αλλά πράξεις.
Παιδεία και υγεία αποτελούν τοµείς προτεραιότητας για τη νέα
Κυβέρνηση και τη Νέα Δηµοκρατία. Οραµατιζόµαστε µια σύγχρονη Ελλάδα και το όραµά µας έχει ήδη αρχίσει να παίρνει
σάρκα και οστά από τις πρώτες µέρες διακυβέρνησης.
Στηρίζω µε όλες µου τις δυνάµεις αυτό το όραµα για µια σύγχρονη Ελλάδα που θα δώσει στη γενιά µου και σε όλους τους
πολίτες πίσω την ελπίδα για µια οµαλή καθηµερινότητα, µε ανάπτυξη και ευµάρεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Κεφάλα. Και να τη συγχαρώ γιατί τήρησε ακριβώς
στο πεντάλεπτο.
Να καλέσω στο Βήµα τον κ. Αχµέτ Ιλχάν από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Κυβέρνηση, στο έργο της, καθώς και σε όλες και σε όλους τους Βουλευτές σε αυτή τη θητεία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στο
νοµοσχέδιο, στα άρθρα ειδικά που αφορούν µε την ψηφιακή µεταρρύθµιση, έτσι όπως αποκαλείται από τον Υπουργό.
Θα ήθελα µόνο να θυµίσω στο Σώµα ότι η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ το 2010 µε 2011 ήταν αυτή που έφερε µια πρωτόγνωρη
αλλά και ουσιαστική τοµή-πρόοδο στην αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της έλλειψης δηµοκρατίας, δηµιουργώντας τότε καινοτόµες υπηρεσίας, όπως:
Πρώτον, τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως θυµόµαστε όλοι, µε τεράστιο
δηµοσιονοµικό αντίκτυπο, αλλά ακόµη µεγαλύτερο στη διαφάνεια και στη δηµοκρατία, εµπεδώνοντας την αντίληψη της χρηστής διοίκησης.
Δεύτερον, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση µε όφελος πάνω
από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισµό.
Τρίτον, το «OpenGov», την εισδοχή µας στο OGP, Open
Government Partnership, σαν πλήρες µέλος.
Τέταρτον, τη διακρατική συµφωνία µε την Εσθονία που όλοι
επικαλούνται, αλλά κανείς δεν την έχει εφαρµόσει ακόµα.
Πέµπτον, τις συµφωνίες µε τον ΟΟΣΑ για την εξάλειψη των διοικητικών βαρών, αλλά και τη λειτουργία του ανταγωνισµού που
ευτυχώς προχώρησε, αλλά όχι µε την ταχύτητα βέβαια και το
βάθος που απαιτούσαν οι περιστάσεις.
Έκτον, τα γεωχωρικά δεδοµένα, την πολεοδοµία, το εθνικό σύστηµα των δηµοσίων συµβάσεων.
Έβδοµον, επίσης, σχεδιάσαµε και χρηµατοδοτήσαµε τα οριζόντια έργα για το ανθρώπινο δυναµικό, την κεντρική διαχείριση
των οικονοµικών πόρων και το τρικαναλικό σύστηµα διαχείρισης
«Εξυπηρέτηση του Πολίτη».
Όλα αυτά έγιναν το 2010 µε 2011. Τέθηκαν οι βάσεις τότε από
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αποτέλεσµα όλης αυτής της συντονισµένης δουλειάς ήταν να φτάσουµε σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τη
µελέτη του Πανεπιστηµίου Ταφτς το 2014 µε δεδοµένα του 2012,
της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Και καταλήξαµε στην ίδια µελέτη
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πάλι το 2017, δηλαδή του Πανεπιστηµίου Ταφτς, µε δεδοµένα
του 2015 και κυβέρνηση του Σαµαρά, να είµαστε ουραγοί παρέα
µε την Αίγυπτο και το Πακιστάν.
Είναι θετικό, κύριε Υπουργέ, σήµερα ότι γίνεται µια προσπάθεια για τη συνέχιση των προσπαθειών αυτών που η κυβέρνηση
Σαµαρά και Τσίπρα δεν προχώρησαν. Αλλά από την άλλη είµαστε
αρκετά προβληµατισµένοι για µια σειρά από αρρυθµίες που αν
δεν εντοπιστούν άµεσα, θα αποβούν για άλλη µια φορά ολέθριες
για τη χώρα.
Κατ’ αρχάς, είναι εύλογος ο φόβος µας ότι, αντί να απλουστεύσουµε τις διαδικασίες, τελικά ίσως καταλήξουµε να ψηφιοποιήσουµε τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα ή να φτιάξουµε µια νέα
ψηφιακή γραφειοκρατία. Μόνο από το παρόν νοµοσχέδιο µετράµε ενενήντα εννέα τµήµατα, δεκαέξι διευθύνσεις, πέντε γενικές διευθύνσεις και δύο γενικές γραµµατείες. Χρειάζονται όλες
αυτές οι διοικητικές µονάδες, κύριε Υπουργέ; Είναι διαχειρίσιµες
όλες µαζί ως σύστηµα; Ή θα κινηθούµε προς ένα βαρύ και δαπανηρό σύστηµα που δεν θα αποφέρει τελικά τίποτα πρακτικό
στη ζωή των πολιτών;
Προσπερνώ τον ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης και επεξεργασίας που µας δόθηκε για να πω ότι εδώ ερχόµαστε αντιµέτωποι
µε ένα πείραµα για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδοµένα.
Ένα άλλο θέµα τώρα σηµαντικό είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν περιορίζει την αρµοδιότητά του σε θέµατα υποδοµών και ψηφιακής πολιτικής, όπως αναµέναµε. Τι
κάνει όµως; Αποσπά ήδη µεγάλες ψηφιακές υπηρεσίες µε το
υπουργικό διάταγµα 81 του δηµοσίου αδιακρίτως αντικειµένου.
Έρχονται, δηλαδή, κάτω από την ίδια στέγη του Υπουργείου
υπηρεσίες µε κριτήριο την ψηφιακότητά τους και όχι µε κριτήριο
τη διοικητική, κοινωνική τους αποστολή. Συστεγάζεται η κοινωνική ασφάλιση, παραδείγµατος χάριν, µε τον Οργανισµό Διαστήµατος. Αυτή η εργαλειακή τώρα συγκατοίκηση, γιατί στην ουσία
πρόκειται για µια εργαλειακή συγκατοίκηση υπηρεσιών, ακόµα
και αν δουλέψει, φέρνει σίγουρα σε δεύτερη µοίρα τη διοικητική
τους αποστολή.
Αλήθεια, γιατί τα Υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης δεν φαίνεται να συµµετέχουν στο βιβλίο του ψηφιακού µετασχηµατισµού; Πόσων ταχυτήτων θα είναι ο µετασχηµατισµός;
Η προτεινόµενη ψηφιακή µεταρρύθµιση είναι αµφίβολο εάν
έχει µια κατεύθυνση που εξυπηρετεί πραγµατικά τις ανάγκες των
πολιτών ή εάν απλώς συνεχίζεται η πρακτική µιας συγκεντρωτικής εξουσίας, όπως πράττει µέχρι σήµερα αυτή η Κυβέρνηση,
εφόσον δεν παρέχονται εξειδικεύσεις και εγγυήσεις ορθής λειτουργίας για τις εξουσίες που συγκεντρώνονται.
Προφανώς, ένα τέτοιο σχέδιο ψηφιακής αντιµετώπισης δεκάδων υπηρεσιών και οργανισµών του δηµοσίου δεν είναι δυνατόν
να κριθεί εξ ολοκλήρου αυτή τη στιγµή, παρά µόνο στην πραγµατική του διάσταση.
Εµείς, ωστόσο, εκφράζουµε τον φόβο µας µήπως, αντί να
απλουστεύσουµε τις διαδικασίες, τελικά καταλήξουµε να ψηφιοποιήσουµε τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα ή να φτιάξουµε µια
νέα ψηφιακή γραφειοκρατία.
Και, τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω κάτι για µια τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη.
Κατατέθηκε µία τροπολογία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -κατά την άποψή µου ορθή- που λέει ότι µπορούν να πάρουν εποχικό προσωπικό για έναν χρόνο -µέχρι πενήντα άτοµαγια καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως για διάφορες αρρώστιες που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία.
Ξέρετε ότι κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η
Χαλκιδική καθώς και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης λόγω των πληµµυρών και των ιδιαίτερων καταστάσεων.
Δεν µπορεί να προστεθεί στην τροπολογία να προσληφθούν
τριάντα, πενήντα γεωπόνοι ορισµένου χρόνου -όσοι χρειάζονταιγιατί παρατηρούνται καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις και στις
εξειδικεύσεις των αποζηµιώσεων; Έρχεται ο γεωπόνος µετά από
εννέα-δέκα µήνες στο χωράφι όπου δεν βρίσκει τίποτα, µε αποτέλεσµα οι αποζηµιώσεις να µην είναι δίκαιες και εύλογες.
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Γι’ αυτό τον λόγο εγώ προτείνω -και προτείνουµε- ότι πρέπει
να προβλεφθεί και η δυνατότητα να προσληφθούν ορισµένου
χρόνου, βέβαια, σύµφωνα µε τις δηµοσιονοµικές ανάγκες, γεωπόνοι στην υπηρεσία του ΕΛΓΑ, ούτως ώστε οι µετρήσεις και οι
αξιολογήσεις των αιτήσεων για αποζηµίωση στη φυτική και στη
ζωική παραγωγή να είναι τάχιστες. Αυτές οι περιοχές έχουν κηρυχθεί περιοχές εκτάκτου ανάγκης.
Υπάρχει προτεραιότητα, κύριε Υπουργέ, να δοθεί αυτή η δυνατότητα στην υπηρεσία του ΕΛΓΑ, ούτως ώστε οι εκτιµήσεις να
είναι γρήγορες και δίκαιες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα την
κ. Βέττα Καλλιόπη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συνεδριάσεις, όπως και η βεβιασµένη συζήτηση αυτών των ηµερών στις αρµόδιες επιτροπές
αποδεικνύουν ότι η σηµερινή Κυβέρνηση έχει ασπαστεί πλήρως
την ατζέντα που επικρατεί σε ορισµένα τµήµατα της ακραίας νεοφιλελεύθερης και αυταρχικής Δεξιάς ανά τον κόσµο.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών εισάγει διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση µε µια σειρά από βασικούς πυλώνες που διασφάλιζαν την
αυτοτέλεια, τη διάκριση, τον έλεγχο των εξουσιών και την αυτονοµία των ανεξάρτητων αρχών.
Σταχυολογώ ορισµένα παραδείγµατα.
Καταργεί διατάξεις που προάσπιζαν την αυτονοµία των πρυτανικών συµβουλίων και των πανεπιστηµίων. Δηµιουργεί αναδροµικά κωλύµατα διορισµού στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, γιατί
δεν είναι προσφιλή τα πρόσωπα που την αποτελούν. Μια έρευνα
στις υποθέσεις που διαχειρίζεται ίσως να βοηθούσε κάπως να
λυθούν οι απορίες.
Δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισµού να
παύει χωρίς αιτιολόγηση όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
γεγονός που προοιωνίζεται άσχηµες εξελίξεις για ένα ταµείο, το
οποίο να σηµειώσουµε ότι δεκαπλασίασε τα έσοδά του από το
2014 έως το 2019.
Σπεύδετε, επίσης, να ανακαλέσετε τις υπουργικές αποφάσεις
της προηγούµενης κυβέρνησης για την κάλυψη θέσεων διευθυντών και καλλιτεχνικών διευθυντών µέσω προκηρύξεων στο
Εθνικό Θέατρο, στο Ελληνικό Φεστιβάλ, στο Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, ώστε να επαναφέρετε
διορισµούς µε κοµµατικά και πελατειακά κριτήρια, χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία.
Για το άσυλο, αυτό που τροποποιείτε µε τη σηµερινή διάταξη
είναι η δυνατότητα της αστυνοµίας να επεµβαίνει στα πανεπιστήµια, όταν διαπράττονται πράξεις πληµµεληµατικού χαρακτήρα,
επέµβαση που µέχρι πρότινος έπρεπε να έχει την έγκριση από
το πρυτανικό συµβούλιο.
Πράγµατι, σε κάποια πανεπιστήµια η κατάσταση δεν είναι η
καλύτερη, γεγονός που θα έπρεπε να κινητοποιήσει την ακαδηµαϊκή κοινότητα για την προάσπιση του ασύλου. Ποια είναι,
όµως, η λύση που προωθεί η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση
της παραβατικότητας σε δύο τρεις κεντρικές σχολές που έχουν
θέµατα;
Αστυνοµική επέµβαση, καταστολή και αυταρχισµός, χωρίς να
προηγηθεί συνεννόηση µε τη σύνοδο των πρυτάνεων, χωρίς να
διαβουλευτεί µε τους φοιτητικούς συλλόγους, χωρίς να ακούσει
τις απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων, χωρίς καν να επιτρέψει
τη δηµοσιοποίηση των σχολίων για το συγκεκριµένο άρθρο στη
διαβούλευση.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Στη διαβούλευση ήταν.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Πολύ λίγες µέρες, κυρία Υπουργέ. Πολύ
λίγο και µετά από διαµαρτυρίες.
Και χωρίς, τέλος, να αφουγκραστεί τις αγωνίες εκατοντάδων
πανεπιστηµιακών που διατυπώνουν εύλογες ενστάσεις για τη
σκοπιµότητα του µέτρου. Τα δηµόσια πανεπιστήµια για εσάς
είναι σύµφυτα µε την ανοµία και την παραβατικότητα.
Κλείνοντας την αναφορά µου στο θέµα του ασύλου, θέλω να
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αναφέρω το εξής. Η έννοια του ασύλου έχει µια µακραίωνη ιστορία, καθώς ξεκινά από την αρχαιότητα και διαπερνά πολιτισµούς,
λαούς, θρησκείες και κοινωνίες, πολλές φορές ετερόκλητους µεταξύ τους, οι οποίοι, όµως, το σεβάστηκαν και τον προστάτεψαν.
Μην ευτελίζετε την έννοια, απογυµνώνοντάς τη από τη διαχρονική της βαρύτητα. Κάποιες φορές οφείλουµε να σεβόµαστε την
ιστορική διαδροµή των όρων και των λέξεων.
Αλλάζοντας τώρα το θέµα, όµως, στο ίδιο πλαίσιο, θέλω να
σχολιάσω το ζήτηµα που προέκυψε µε τους αποφοίτους των
ΕΠΑΛ. Η αρµόδια Υπουργός, όπως εξήγγειλε, εισηγείται την αναστολή λειτουργίας των διετών προγραµµάτων σπουδών επαγγελµατικής εκπαίδευσης των πανεπιστηµίων. Ουσιαστικά, µε
αυτή τη διάταξη, θα στερήσετε από εκατοντάδες µαθητές που
σπουδάζουν στα επαγγελµατικά λύκεια τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων µέσα από την πανεπιστηµιακή
οδό.
Παρά τη δέσµευση των κονδυλίων, παρά τη σύµφωνη γνώµη
των πανεπιστηµίων, παρά την πάνδηµη αποδοχή του µέτρου από
τους µαθητές και τους καθηγητές των λυκείων, εσείς προχωρείτε
στην κατάργηση των προγραµµάτων σπουδών.
Πρόκειται για ένα µέτρο, θα έλεγα, µε καθαρά ταξικό χαρακτήρα. Φαίνεται ότι έχετε µεγάλη έχθρα τελικά εναντίον της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, αν συνυπολογίσουµε
το γεγονός ότι την τελευταία φορά που κυβερνήσατε είχατε καταργήσει ειδικότητες, αποκλείοντας ουσιαστικά δυόµισι χιλιάδες
εκπαιδευτικούς. Ίσως, τελικά, ο ψυκτικός από το Περιστέρι να
µην πρέπει για εσάς να σπουδάσει ούτε αυτή την ειδικότητα.
Αυτή είναι η µέριµνά σας για την εκπαίδευση, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυµίζω, είχε υλοποιήσει την αποδοχή όλων
των αιτήσεων σε παιδικούς σταθµούς για το επόµενο έτος, τη δίχρονη προσχολική αγωγή, το ολοήµερο σε όλα τα δηµοτικά σχολεία, την ενίσχυση των ΕΠΑΛ, τη νέα δοµή στη Γ’ λυκείου, τη
στήριξη και την ενίσχυση της ειδικής αγωγής, τη νέα αρχιτεκτονική στα πανεπιστήµια, την πρόσληψη εκπαιδευτικών και τόσα
άλλα ζητήµατα που αναβάθµιζαν τη δηµόσια εκπαίδευση, προς
όφελος της µεγάλης πλειοψηφίας των µαθητών και των οικογενειών τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα σχόλιο µόνο, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, για την
απλή αναλογική.
Καταστροφολογείτε προκαταβολικά ότι θα δηµιουργηθεί ακυβερνησία, διοικητική στρέβλωση και έλλειψη συναινέσεων, χωρίς
να έχετε καµµία εµπιστοσύνη στην ωριµότητα των εκλεγµένων
δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, αν πιστεύετε ότι δεν µπορούν να οµονοήσουν οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι στη χάραξη
ορισµένων συναινετικών γραµµών για την άσκηση των καθηκόντων τους, τότε φοβάµαι ότι υποτιµάτε πολύ την ικανότητα και την
αξιοσύνη των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι να τονίσουµε ότι προσήλθαν να ψηφίσουν, επικυρώνοντας το ισχύον εκλογικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναν µήνα ακριβώς µετά τις
εκλογές, µας καλείτε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο «σκούπα»,
το οποίο πράγµατι είναι επείγον για την Κυβέρνηση, είναι επείγον
γιατί θέλει να αποσαφηνίσει το ιδεολογικό και πολιτικό της
στίγµα, εφαρµόζοντας µια σειρά από αντιδηµοκρατικά, νεοφιλελεύθερα και αυταρχικά µέτρα. Εµείς δεν θα συναινέσουµε σε
αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
κ. Χαρίτση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισµένος, δεν θα µπορέσω να αναφερθώ βεβαίως σε όλες τις διατάξεις του εν λόγω
νοµοσχεδίου. Για κάποια ζητήµατα, βεβαίως, η συζήτηση δεν τελειώνει σήµερα, όπως είναι, για παράδειγµα, για το άσυλο. Θα
έχουµε την ευκαιρία και από Σεπτέµβριο να το ξανασυζητήσουµε
αυτό το ζήτηµα που φέρατε εν µέσω θέρους.
Θα ήθελα, όµως, σε αυτή την τοποθέτηση µου να επικεντρωθώ
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κυρίως στα ζητήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώµη µου, ότι η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται
ελάχιστες µόνο µέρες µετά την ψήφιση ενός άλλου νοµοσχεδίου
που φέρατε πριν από λίγες µέρες, το νοµοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος.
Συνδέω αυτά τα δύο νοµοσχέδια, γιατί κατά τη γνώµη µου τα
ενώνει το ίδιο νήµα της λογικής της υπερσυγκέντρωσης αρµοδιοτήτων και εξουσιών και η ίδια ακριβώς νοοτροπία εξασθένησης
δοµών, µηχανισµών διαβούλευσης ελέγχου και λογοδοσίας. Αυτό
ακριβώς πάτε να κάνετε στο κράτος, αυτό ακριβώς επιχειρείτε να
κάνετε και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, λίγες µόλις εβδοµάδες
µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές στις οποίες το εκλογικό σώµα
προσήλθε, έχοντας υπ’ όψιν του ένα συγκεκριµένο ισχύον θεσµικό
πλαίσιο για τους ΟΤΑ, όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και ενώ είναι γνωστές οι συνθέσεις των νέων δηµοτικών
τοπικών και περιφερειακών συµβουλίων, τα οποία µάλιστα αναµένεται να συγκροτηθούν τις επόµενες ηµέρες.
Υπενθυµίζω ότι ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» αποτέλεσε µια συνολική µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης µε άξονες
την εµβάθυνση της δηµοκρατίας, την ενίσχυση της λαϊκής συµµετοχής, τη βελτίωση οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ και τον εκσυγχρονισµό των όρων εποπτείας της αυτοδιοίκησης. Υπήρξε αντικείµενο επεξεργασίας επιτροπής, η οποία
συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών µε συµµετοχή υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου, εκπροσώπων των φορέων
της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων των εργαζοµένων στην αυτοδιοίκηση, εκπροσώπων των κοµµάτων και επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους, η οποία µετά από µια πρωτόγνωρη διαβούλευση
που διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, κατέληξε σε αυτό
το θεσµικό πλαίσιο.
Εσείς από τη µεριά σας τι κάνετε; Μέσα σε λίγες µόλις µέρες,
µετά την εκλογή της νέας Κυβέρνησης και χωρίς καν να ζητηθεί
η συµβολή των έµπειρων στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών,
προχωράτε σε µια σειρά από ρυθµίσεις και µόνο µε τη συµβολή
-αν θέλετε- µετά από µια πρόχειρη συζήτηση των µελών της διοίκησης της ΚΕΔ, που άλλωστε ελέγχονται από εσάς και δεν εισηγείστε σήµερα ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη διαµόρφωση
του θεσµικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά µια πρόχειρη, αποσπασµατική αντιµεταρρύθµιση.
Πιστή στο παρωχηµένο δηµαρχοκεντρικό µοντέλο διοίκησης
των ΟΤΑ, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σπεύδει να εξυπηρετήσει το ελεγχόµενο από την ίδια αυτοδιοικητικό κατεστηµένο, ανατρέποντας µε τον πιο αντιδηµοκρατικό τρόπο τους
συσχετισµούς του συµβουλίου που εκλέχθηκε πριν από λίγες
εβδοµάδες. Με ένα συµπίληµα κακότεχνων επεµβάσεων στις διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και µε την επίκληση δήθεν προβληµάτων, προκαλεί το νέο θεσµικό πλαίσιο για την απλή αναλογική,
ένα πλαίσιο το οποίο, βεβαίως, δεν αφήσατε να εφαρµοστεί στην
πράξη για να δούµε αν και κατά πόσο δηµιουργούνται προβλήµατα και µετά να έρθουµε να τα θεραπεύσουµε. Καθυποτάσσετε
τα συµβούλια στα µονοπρόσωπα εκτελεστικά όργανα, δηλαδή
στον δήµαρχο και στον περιφερειάρχη.
Υπενθυµίζω εδώ ότι τα µονοπρόσωπα όργανα, ο δήµαρχος και
ο περιφερειάρχης, είναι εκτελεστικά των αποφάσεων των συµβουλίων όργανα και ασκούν µόνο τις αρµοδιότητες που τους
απονέµονται ρητά από τον νόµο, οι οποίες σε καµµία περίπτωση
δεν µπορούν να φτάνουν στο σηµείο να αναιρούν ή να θέτουν σε
αµφισβήτηση τον αποφασιστικό ρόλο των συµβουλίων.
Κάτι τέτοιο, άλλωστε, θα αντέβαινε και στη δηµοκρατική αρχή
αλλά και στα κυρωθέντα µε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 3 ότι η έννοια της τοπικής αυτονοµίας νοείται ως το δικαίωµα και η πραγµατική
ικανότητα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης να ρυθµίζουν
και να διευθύνουν σηµαντικό µέρος των δηµοσίων υποθέσεων
και το δικαίωµα αυτό ασκείται από συµβούλια ή συνελεύσεις που
αποτελούνται από µέλη εκλεγόµενα µε ελεύθερη µυστική, ίση,
άµεση και καθολική ψηφοφορία. Έτσι ορίζεται η αυτονοµία των
αποφασιστικών βουλευοµένων οργάνων των ΟΤΑ, δηλαδή των
συµβουλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή την αυτονοµία έρχεστε τώρα και την καταστρατηγείτε µε τις συγκεκριµένες διατάξεις.
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Πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, αν έχω τον χρόνο να
αναφερθώ σε κάποιες από αυτές τις διατάξεις οι οποίες είναι
πολύ κρίσιµες.
Το άρθρο 1 παραβιάζει την αρχή της ισότητας της ψήφου, διαµορφώνοντας όρους σύµπραξης παρατάξεων κοµµένους και
ραµµένους στα µέτρα του περιφερειάρχη ή του δηµάρχου. Είναι
αδιανόητο µάλιστα αυτό το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 1, να
µην µπορεί να ανακληθεί αυτή η σύµπραξη, δηλαδή εάν ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης ή η διαµορφωθείσα πλειοψηφία δεν
τηρήσουν τη συµφωνία µέσω της οποίας δηµιουργήθηκε αυτή η
σύµπραξη και επελέγη η συνένωση µε την παράταξη του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη στη βάση µιας προγραµµατικής συµφωνίας, να µην µπορούν να ανακαλέσουν τη σύµπραξη οι άλλες
παρατάξεις και να επανασυστήσουν την παράταξη µε την οποία
εκτέθηκαν στο εκλογικό σώµα.
Σας το λέει άλλωστε αυτό και η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής στην έκθεσή της επί του εν λόγω νοµοσχεδίου, στη σελίδα 9, όπου µιλάει για το άρθρο 1, αναφέροντας ότι δηµιουργείται προβληµατισµός, εάν συνάδει προς την αρχή της
ευρύτερης δυνατής λαϊκής εκπροσώπησης.
Άρθρο 2: Η πρόβλεψη ότι σε κάθε περίπτωση την πλειοψηφία
στις επιτροπές θα έχουν οι σύµβουλοι που ανήκουν στην παράταξη του δηµάρχου, περιφερειάρχη, ακυρώνει τη βασική αρχή
ότι οι επιτροπές εκλέγονται από το αποφασιστικό όργανο των
ΟΤΑ, δηλαδή από τα συµβούλια. Καθιστά τις επιτροπές όργανα
υπαγόµενα στην µονοπρόσωπη εκτελεστική αρχή του δηµάρχου
ή του περιφερειάρχη.
Και πάλι επικαλούµαι την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής,
η οποία στη σελίδα 12 στην έκθεσή της για το εν λόγω νοµοσχέδιο µιλά για προβληµατισµό, ο οποίος δηµιουργείται ως προς το
αν ο προτεινόµενος τρόπος συγκρότησης και εκλογής της οικονοµικής επιτροπής των δήµων και των περιφερειών, καθώς και
της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήµων, διασφαλίσει επαρκή
δηµοκρατική νοµιµοποίηση στα εν λόγω συλλογικά Όργανα,
αυτό αναφέρει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Έρχοµαι, τέλος, στο άρθρο 5 και εδώ επιτρέψτε µου µία κουβέντα παραπάνω γιατί εδώ γίνεται αναφορά στα τοπικά συµβούλια, τα οποία για πρώτη φορά εκλέχθηκαν µε ξεχωριστή κάλπη
και άρα έχουν βαρύνουσα δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Επιβάλλετε ουσιαστικά τον ορισµό και όχι την εκλογή πλέον στη θέση
των προέδρων τοπικών συµβουλίων και καταργείτε το πλέον καθοριστικό -δηλαδή αποφασιστικές αρµοδιότητες των κοινοτήτων
αυτές που κατακτήθηκαν µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»- δηλαδή τη δυνατότητα που έχουν τα τοπικά συµβούλια να αποφασίζουν για
την κατανοµή σε δράσεις και έργα του ποσοστού των επενδυτικών κεντρικών αυτοτελών πόρων, των πρώην ΣΑΤΑ, που αναλογούν στις κοινότητες. Αυτό πλέον καταστρατηγείται. Αναιρείται,
δηλαδή, µία από τις πολύ βασικές διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»
για την ενδοδηµοτική αποκέντρωση, η οποία ήταν πάρα πολύ
κρίσιµη.
Ειλικρινά, θέλω να δω πώς θα πάτε σε όλη την Ελλάδα, στα
χωριά και στις κωµοπόλεις και θα εξηγήσετε στους δικούς σας
αυτοδιοικητικούς -που ανήκουν στη δική σας παράταξη, οι οποίοι
µετά από πολλά χρόνια στο επίπεδο της κοινότητας, στο επίπεδο
των τοπικών συµβουλίων, αποκτούν αρµοδιότητες τις οποίες
είχαν χάσει την προηγούµενη περίοδο- αυτή την επιστροφή στο
παρελθόν της µονοπρόσωπης εξουσίας του δηµάρχου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Χαρίτση, τελευταία πρόταση.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Και κλείνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αναφέροντας στο εξής: Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ήταν µία συνολική µεταρρύθµιση για τον χώρο της αυτοδιοίκησης, η οποία πέραν
όλων των άλλων κατάφερε να ενισχύσει τη λαϊκή συµµετοχή, κατάφερε να ανοίξει την αυτοδιοίκηση, να δώσει φωνή σε δυνάµεις
οι οποίες ήταν αποκλεισµένες όλα τα προηγούµενα χρόνια, πρωτοβουλίες για τοπικά θέµατα, θεµατικές συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών.
Για πρώτη φορά βρήκαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στα
δηµοτικά συµβούλια, να εκφράζουν τους πολίτες και έτσι να απο-
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τυπώνεται καλύτερα η λαϊκή βούληση. Προσπαθήσαµε µε τον
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για ένα πιο
πλουραλιστικό και αντιπροσωπευτικό σύστηµα, ένα σύστηµα το
οποίο, πραγµατικά, θα αποτυπώνει τη βούληση των τοπικών κοινωνιών. Αυτός ο στόχος παραµένει ζωντανός. Αυτόν τον στόχο
θα υπηρετήσουµε και στο µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Χαρίτση. Έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Δυστυχώς, µε τις διατάξεις που φέρνετε
στο εν λόγω νοµοσχέδιο, επαναφέρετε το προηγούµενο προσωποκεντρικό µοντέλο διοίκησης. Θεωρούµε όµως ότι η αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να επιστρέψει σε ένα παρελθόν που
λειτουργούσε ως κακέκτυπο της κεντρικής εξουσίας. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να προχωρήσει µπροστά.
Εµείς θα συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη, έτσι ώστε η αυτοδιοίκηση πραγµατικά να είναι αυτόνοµη, πραγµατικά να εκφράσει
τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δίνω τον λόγο στον
Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας αυτές τις ηµέρες τις
τοποθετήσεις πολλών από εσάς σε σχέση µε τα ζητήµατα της
ψηφιακής διακυβέρνησης, µου δηµιουργήθηκε πραγµατικά µία
µεγάλη απορία, ιδίως βεβαίως για τοποθετήσεις Βουλευτών της
Αντιπολίτευσης. Στα ζητήµατα ψηφιακής διακυβέρνησης συµφωνούµε όλοι στο καταγεγραµµένο πρόβληµα που υπάρχει αυτή τη
στιγµή, συµφωνούµε όλοι στον στόχο στον οποίο πρέπει να φτάσουµε, αλλά εσείς διαφωνείτε -και θα µου επιτρέψετε να πω-,
χωρίς ουσιαστικά και αιτιολογηµένα επιχειρήµατα για την επιλογή αυτής της Κυβέρνησης να προχωρήσει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο στην επίλυση αυτών των ζητηµάτων.
Παραδεχόµαστε όλοι ότι στην Ελλάδα πάει να δηµιουργηθεί
µία ψηφιακή γραφειοκρατία, το έχουµε πει όλοι. Συµφωνούµε
όλοι ότι υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα διαλειτουργικότητας ανάµεσα στους φορείς του δηµοσίου, έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα. Συµφωνούµε ότι
πρέπει να φτάσουµε τουλάχιστον στον µέσο όρο των σχετικών
δεικτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµφωνούµε όλοι
ότι το κράτος είναι ένα και πρέπει να το αντιµετωπίζουµε ως µία
ενιαία µορφή και αυτό να αντιµετωπίζει έτσι τους πολίτες σε
σχέση µε τις συναλλαγές που έχουν αυτοί µαζί του.
Και εµείς κάνουµε αυτό που κάποιοι οραµατίζονταν, αλλά δεν
το τόλµησαν. Δίνουµε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης να επιτελέσει τον ρόλο του εθνικού συντονιστή,
αυτού που θα καταρτίσει, θα παρακολουθήσει και θα συντονίσει
όλες τις ψηφιακές πολιτικές στη χώρα, έτσι ώστε να πάψει αυτός
ο κατακερµατισµός ψηφιακών αρµοδιοτήτων, έτσι ώστε να λυθούν τα ζητήµατα διαλειτουργικότητας. Τόσο απλά.
Εγώ ένσταση συγκεκριµένη επί συγκεκριµένης διατάξεως, η
οποία να µην οδηγεί σε αυτό τον στόχο δεν άκουσα. Ακούω απλά
από κάποιους την εξής αιτίαση «αυτό οδηγεί σε έναν υπερσυγκεντρωτισµό».
Συγγνώµη, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι εκτελεστική εξουσία
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεν εκτελεί τέτοια καθήκοντα. Από την άλλη, όµως, πώς θα λύσουµε όλα τα ζητήµατα
του συντονισµού αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα µε βάση τις
αρµοδιότητες του Υπουργείου να συντονίσει πράγµατι όλες τις
ψηφιακές πολιτικές, να δώσει κατευθύνσεις;
Και µάλιστα όλο αυτό το πράττει, αφού προηγηθεί ή λειτουργήσει παράλληλα και κάτι ακόµα, το οποίο σας διαφεύγει, γιατί
άκουσα από πολλούς ότι ουσιαστικά θα ψηφιοποιήσετε τη γραφειοκρατία στη χώρα. Υπάρχει ένας άλλος τοµέας στον οποίο
δίνουµε µεγάλη έµφαση: Είναι αυτός της απλούστευσης, του
ανασχεδιασµού των διοικητικών διαδικασιών.
Συµφωνούµε όλοι εδώ µέσα ότι πράγµατι υπάρχουν διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει είτε να τυποποιηθούν είτε να
ελαχιστοποιηθούν αυτά τα οποία απαιτούνται από τον πολίτη, σε
κάθε περίπτωση να επανασχεδιαστούν. Αυτό είναι που τελικώς
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ως τελικό αντικείµενο θέλουµε να ψηφιοποιήσουµε, είναι που θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα στον πολίτη να µπορεί να το
απολαµβάνει µε ένα του αίτηµα την ίδια στιγµή σε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υπηρεσίες ζητάει από το δηµόσιο. Και
αυτή όλη η πορεία απαιτεί τον συντονισµό από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Θα κερδίσουµε χρόνο. Θα κερδίσουµε χρήµα. Θα κερδίσουµε
διαφάνεια. Το στοίχηµα είναι εθνικό. Γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια. Κατανοούµε όλοι ότι δεν µπορούµε να ευελπιστούµε σε µία
επόµενη καλή µέρα για τη χώρα µας συνολικά αν δεν πετύχει
αυτή η προσπάθεια για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Σε αυτό, λοιπόν, το πεδίο και µε αυτό το περίγραµµα όποια
πρόταση δική σας πραγµατικά βελτιώνει την όποια δικιά µας επιλογή σε σχέση µε τα µέσα, τις δράσεις και τις πρακτικές που
πρέπει να ακολουθήσουµε, βεβαίως, να την ακούσουµε, γιατί η
Νέα Δηµοκρατία ούτε ως αντιπολίτευση ούτε βεβαίως ως Κυβέρνηση απέφυγε ποτέ να υιοθετήσει καλές σκέψεις, καλές πρακτικές.
Όµως το να λέµε ότι, ναι, ο στόχος πρέπει να είναι αυτός, αλλά
µε αυτά τα µέσα, χωρίς να τα περιγράφετε, οδηγούµαστε σε
έναν υπερσυγκεντρωτισµό, απλά για να δικαιολογήσετε την αρνητική σας ψήφο στα µάτια του ελληνικού λαού, που περιµένει
από εµάς λύσεις συγκεκριµένες στα ζητήµατα της γραφειοκρατίας, που θα βελτιώσουν τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα από τον
απλό οικογενειάρχη µέχρι τον µεγαλύτερο επενδυτή, νοµίζω ότι
τελικά θα σας βγει αρνητικά για τη σηµερινή σας στάση.
Μια τελευταία κουβέντα σε σχέση µε τα γενικότερα ζητήµατα
του νοµοσχεδίου. Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, η Νέα
Δηµοκρατία κάνει κάτι το οποίο σας ακούγεται παράδοξο, αλλά
τελικά είναι το αυτονόητο. Υλοποιεί τις πολιτικές τις οποίες εξέθεσε στον ελληνικό λαό µε απόλυτο λεπτοµερή και συγκεκριµένο
τρόπο. Αυτές οι πολιτικές, αυτές οι επιλογές της έχουν επιβραβευθεί, έχουν επιδοκιµαστεί και απλά τώρα τις φέρνει προς υλοποίηση και νοµοθέτηση. Τίποτε πιο απλό.
Αυτό δεν είναι βιαιότητα, όπως ακούστηκε χθες από κάποιον
συνάδελφό σας εδώ. Είναι ακριβώς µια νέα κοινοβουλευτική
πρακτική, την οποία πρέπει να τη συνηθίσετε γιατί η Νέα Δηµοκρατία έχει σκοπό ό,τι ειπώθηκε προεκλογικά, ό,τι επιδοκίµασε
ο ελληνικός λαός να το επιδοκιµάσει και καλό είναι εσείς σε ό,τι
από αυτό κρίνετε ότι είναι σωστό να το στηρίξετε, όπως κάναµε
και εµείς στο παρελθόν.
Δεν πρέπει να υπάρχει στείρα Αντιπολίτευση. Καλό είναι να
ακούγονται τα πάντα εδώ µέσα, αλλά να ξέρετε ότι ο τελικός µας
κριτής, αυτός που τελικά τοποθέτησε εσάς στην Αντιπολίτευση
και εµάς στην Κυβέρνηση είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος πλέον
θα είναι πολύ σκληρός κριτής απέναντι σε όλους µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
συνάδελφο κ. Χριστόφορο - Εµµανουήλ Μπουτσικάκη από τη
Νέα Δηµοκρατία, για πέντε λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα.
Χθες συµπληρώθηκε ένας µήνας από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και η Κυβέρνηση αυτή κλήθηκε εξαρχής να αντιµετωπίσει
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η άµεση κινητοποίηση του
κρατικού µηχανισµού απέδειξε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις.
Σε διάστηµα ενός µηνός πήραµε τις κατάλληλες αποφάσεις
για τη στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφές στο Μάτι, αλλά και την ανάπλαση της περιοχής. Ξεκίνησε η λειτουργία του αριθµού έκτακτης ανάγκης «112»,
επανήλθε µεγάλος αριθµός αστυνοµικών από τα γραφεία στον
δρόµο ενώ προωθείται και η πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων
αστυνοµικών.
Επιπλέον, µέσα σε µόλις έναν µήνα, η Κυβέρνηση προώθησε
τρία εξαιρετικά σηµαντικά νοµοσχέδια. Ψηφίστηκε η µείωση του
ΕΝΦΙΑ και η βελτίωση για τις εκατόν είκοσι δόσεις. Επιπλέον, ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και τώρα καλούµαστε όλοι να ψηφίσουµε το τρίτο νοµοσχέδιο, µε ρυθµίσεις για
µια ευρεία γκάµα ζητηµάτων που µας αφορούν όλους.
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Με το νοµοσχέδιο αυτό αποκαθίσταται η λειτουργία των ΟΤΑ.
Μέσω της απλής αναλογικής η πρώην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να καταστήσει τους εκλεγµένους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες οµήρους των δικών της µειοψηφιών. Αυτό δεν
µπορεί να γίνει ανεκτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πρωταρχικό
ρόλο στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και οι δήµοι και οι περιφέρειες πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν.
Διαµορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την ψηφιακή πολιτική, την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλοποίηση των διαδικασιών.
Διασφαλίζεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία και καταργείται, επιτέλους, το ψευδεπίγραφο πανεπιστηµιακό άσυλο. Οι αρχές θα
µπορούν στο εξής να επεµβαίνουν, όταν στο πανεπιστήµιο τελούνται παράνοµες πράξεις, δηλαδή ό,τι ισχύει για όλους τους
δηµόσιους χώρους.
Καταργείται η άκριτη και αδικαιολόγητη πρόβλεψη για την
ίδρυση τέταρτης νοµικής σχολής στην Πάτρα. Διευκολύνεται η
πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα υψηλού κόστους. Τέλος,
λοιπόν, στις ουρές ντροπής στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Τα φάρµακα αυτά θα αποστέλλονται στο φαρµακείο της επιλογής του
ασφαλισµένου και σύντοµα θα µπορούν να διανέµονται και κατ’
οίκον, χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση. Μειώνεται το επιτόκιο για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία από το 5% στο
3%, όπως ακριβώς έχει ήδη γίνει για τις οφειλές προς της εφορία.
Εισάγεται στο Μητρώο Πολιτών ο ΑΜΚΑ. Έτσι ανοίγει ο δρόµος για την ψηφιακή έκδοση συντάξεων. Τέλος, λοιπόν, στις καθυστερήσεις δύο και τριών ετών. Τέλος στις ουρές, τις αναµονές,
τα παρακάλια που υποβαθµίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Αποκαθίσταται η λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού ως
ανεξάρτητης αρχής, γιατί µια ανεξάρτητη αρχή δεν µπορεί να
είναι πράγµατι ανεξάρτητη, αν διοικείται από πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν κυβερνητικές θέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έχουµε έναν λόγο παραπάνω για να ψηφίσουµε όλοι αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί οι διατάξεις που ανέφερα µας αφορούν όλους και έχουν στο
επίκεντρο τον άνθρωπο. Πρέπει, λοιπόν, να αναζητήσουµε τον
άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Όταν στον δρόµο της Θήβας ο
Οιδίποδας συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το αίνιγµά
της, εκείνος αποκρίθηκε: «ο άνθρωπος». Αυτή η απλή λέξη κατέστρεψε, λοιπόν, το τέρας και, πιστέψτε µε, έχουµε πολλά τέρατα
να καταστρέψουµε µπροστά µας.
Επιτέλους, κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα και ο πρώτος µήνας
δεν µπορεί να είναι παρά µόνο η αρχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπουτσικάκη, γιατί όχι µόνο τήρησε τον χρόνο, αλλά έδωσε οικονοµία για διευκόλυνση των συναδέλφων.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Εµµανουήλ Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµαστε σήµερα µε περιορισµένο χρόνο και χωρίς διαβούλευση µε την κοινωνία να συζητήσουµε το σχέδιο νόµου µε τίτλο «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα
επείγοντα ζητήµατα».
Είναι ένα σχέδιο που σε συνδυασµό µε τον νόµο για το επιτελικό κράτος έρχεται να θεµελιώσει ένα βαθιά συντηρητικό και
συγκεντρωτικό κράτος µε απόλυτα νεοφιλελεύθερη προσέγγιση.
Θέλετε εν µέσω θερινής ραστώνης να επιβάλλετε µε σχεδόν αντιδηµοκρατικές πρακτικές την κατάργηση µε ένα άρθρο του πανεπιστηµιακού ασύλου προσβλέποντας στη γενικότερη
απαξίωση των δηµοσίων πανεπιστηµίων, µε ωµή παρέµβαση
στους δήµους, τις περιφέρειες και τους εκλεγµένους εκπροσώπους στα δηµοτικά συµβούλια. Είναι ένα νοµοσχέδιο που από
την πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για µια
εντελώς ετερόκλητη συρραφή αντιδηµοκρατικών και αυταρχικών
ιδεών και µάλιστα πρόχειρα γραµµένων µε µεγάλη δυσκολία
στην εφαρµογή τους, που είναι σε πολλά σηµεία αντίθετες ακόµα
και µε το ελληνικό Σύνταγµα και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου µια µικρή ανα-
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δροµή για το θέµα του ασύλου. Να θυµίσω πως αυτό θεσµοθετήθηκε µεταπολιτευτικά για πρώτη φορά το 1982, καθώς µέχρι
τότε ήταν εθιµικό δίκαιο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους
που ακόµα και στα χρόνια της χούντας δεν καταργήθηκε.
Στην πρώτη κατάληψη της νοµικής η αστυνοµία δεν µπήκε στο
κτήριο, ενώ στη δεύτερη µπήκε µε απόφαση της συγκλήτου. Η
σύγκλητος δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για την εισβολή του
στρατού στο Πολυτεχνείο τον Νοέµβρη του 1973 και παραιτήθηκε για να ακολουθήσει η εισβολή των τανκς. Τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τις πολιτικές εξελίξεις, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν τους αγώνες
και την αντίσταση του ελληνικού λαού χαρακτηρίζοντάς τους ψυχικά νοσούντες και αντιστασιακούς µε εµµονές.
Το άσυλο είναι σύµφυτο και άρρηκτα συνυφασµένο µε τους
αγώνες για ελευθερία και δικαιώµατα και η κατάργησή του αποτελεί πλήγµα για τη δηµοκρατία. Η υπόθεση του ασύλου είναι
βαθιά συνδεδεµένη µε το ελληνικό πανεπιστήµιο και την ιστορική
συνείδηση αυτής της χώρας, αλλά και τις αξίες του ευρωπαϊκού
πολιτισµού τις οποίες συµµερίζεται από την ανεξαρτησία της.
Προφανώς και δεν θα ακούσουµε τίποτα απ’ αυτά στα συστηµικά µέσα ενηµέρωσης, γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Να
παρουσιάζουν τα πανεπιστήµια σαν κέντρα ανοµίας και διαφθοράς.
Δεν θα λύσετε κανένα πρόβληµα όπως δεν έλυσε και η προηγούµενη κατάργηση του ασύλου µε τον νόµο Διαµαντοπούλου.
Από το 2011 και για έξι χρόνια δεν υπήρχε νοµοθετηµένο άσυλο.
Έπαψε µήπως αυτό το διάστηµα η ανοµία και επανήλθε το 2017
που αποκαταστάθηκε µε νόµο; Μπορείτε να υποστηρίξετε κάτι τέτοιο; Προφανώς και όχι, γιατί η ολοµέτωπη επίθεση στο άσυλο
που γίνεται µε τις σηµερινές διατάξεις δεν έρχεται να αντιµετωπίσει µεµονωµένα περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών ή παραβατικότητας. Αν δεν θέλουµε να παίζουµε µε τις λέξεις, η υπάρχουσα
νοµοθεσία καλύπτει απόλυτα τέτοια φαινόµενα.
Γίνεται φανερό ότι σπουδή της Κυβέρνησης να καταργήσει το
άσυλο είναι άµεσα συνυφασµένη µε την προσπάθειά της να αντιµετωπίσει ευκολότερα τις κινητοποιήσεις που θα έρθουν µε τα
µέτρα που ετοιµάζετε να νοµοθετήσετε. Ενδεικτικά να αναφέρω
τη δραµατική µείωση των εισακτέων που θα προκύψει από την
ελάχιστη βάση του «10» για την είσοδο στα πανεπιστήµια καθώς
και την αναστολή έναρξης και συνεπώς την κατάργηση των διετών προγραµµάτων σπουδών στα πανεπιστήµια, προτού µάλιστα
λειτουργήσουν και αξιολογηθούν, µε αποτέλεσµα δύο χιλιάδες
περίπου απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, που δεν έδωσαν εξετάσεις για να
εγγραφούν στα διετή προγράµµατα, να χάνουν έναν χρόνο ή
στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγηθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Είναι ολοφάνερο πως στόχο σας δεν έχετε να λύσετε υπαρκτά
προβλήµατα µικρής παραβατικότητας ή αδικηµάτων που µπορεί
να συµβαίνουν σε ορισµένες σχολές µεγάλων πόλεων, αλλά να
τελειώνετε µε την κληρονοµιά της Μεταπολίτευσης που βάλλεται
από την αρχή της οικονοµικής κρίσης. Επιθυµείτε την άλωση του
δηµόσιου πανεπιστηµίου µέσω της κατάργησης του ασύλου, που
είναι άρρηκτα δεµένο µε την αυτοτέλεια και την αυτονοµία των
πανεπιστηµίων ως χώρος έρευνας, διδασκαλίας και κριτικής γνώσης. Το κάνετε για να ικανοποιήσετε την εµµονή σας για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια µέσω της απαξίωσης των δηµοσίων, τα οποία
βρίσκονται ψηλά στην παγκόσµια κατάταξη και οι απόφοιτοί τους
διαπρέπουν στο εξωτερικό.
Η µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σηµατοδοτεί µια νέα αντίληψη για την έρευνα και
προκαλεί αλγεινή εντύπωση όταν για πρώτη φορά οι δεσµευµένες
πιστώσεις του ΕΣΠΑ για έρευνα και καινοτοµία έχουν σχεδόν
εξαντλήσει ολόκληρο το διατιθέµενο ποσό, πάνω από 900 εκατοµµύρια ευρώ, µε ωφεληµένες περίπου επτακόσιες τριάντα καινοτόµες επιχειρήσεις από τις οι διακόσιες τριάντα δηµιουργήθηκαν
µέσα στην κρίση.
Εξάλλου οι επιδόσεις της χώρας µας στην καινοτοµία, όπως
εκφράζονται από τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν σταθερή αύξηση από το 2015 ξεπερνώντας διαχρονικά
σταθερές επιδόσεις που ίσχυαν ακόµη και όταν η Γενική Γραµ-
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µατεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπαγόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Πέραν της συνεχούς βελτίωσης των δεικτών επιστηµονικών
και καινοτοµικών επιδόσεων της χώρας, οι δηµόσιες δαπάνες για
την έρευνα και καινοτοµία αυξήθηκαν θεαµατικά από το 2015,
γεγονός που συµπαρέσυρε και την αύξηση των δαπανών από
ίδια έσοδα του ιδιωτικού τοµέα, που για πρώτη φορά στα χρονικά εξισώθηκαν µε εκείνες του δηµοσίου και ξεπέρασαν συνολικά, το 2017, τα 2 δισ. ευρώ, µέσα σε συνθήκες κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε συνάδελφε, γιατί ζηµιώνετε και παίρνετε χρόνο από τους επόµενους.
Καταλήξτε, τελευταία πρόταση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά επιτεύχθηκαν ενώ η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας λειτουργούσε το πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας,
έχοντας ως βάση ισχυρές συνέργειες µεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων.
Και αν δεν πείθουν αυτά, η προσέγγιση του περιοδικού «NATURE» που µιλάει για αύξηση των δαπανών σε 1,13% του ΑΕΠ
δηµιούργησε επίσης το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας στην Αθήνα και δροµολόγησε φιλικά προς τη βιοµηχανία
ερευνητικά κέντρα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι εµφανές πως αποτυπώνουν τον φόβο της Κυβέρνησής σας για την απλή αναλογική, που δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες να εκφράζονται ισότιµα και δηµοκρατικά, καλλιεργεί
κουλτούρα συναίνεσης και συµµετοχής της κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε. Σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό
να ολοκληρώσω, είναι πάρα πολύ πιεσµένος ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα, µε συγχωρείτε,
έχετε υπερβεί τα επτά λεπτά και υπάρχουν συνάδελφοι που είναι
για πρώτη φορά να οµιλήσουν και δεν θα προλάβουν. Λοιπόν,
ολοκληρώσατε, σας ευχαριστούµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν µπορεί κανείς, λοιπόν, µε
αυτές τις προϋποθέσεις να δώσει θετική ψήφο στο παρόν νοµοσχέδιο, που συµπυκνώνει την κοινωνικά συντηρητική αντίληψη
της Νέας Δηµοκρατίας και συνιστά µια ακόµα οπισθοδρόµηση
αντίληψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο θα δώσω
τώρα στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκη Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν στιγµές που όσοι
ασχολούµαστε µε τα δηµόσια πράγµατα πασχίζουµε για να
εφαρµοστεί απλά η κοινή λογική. Πραγµατευόµαστε ζητήµατα
που άλλες χώρες έχουν λύσει προ πολλού, πραγµατευόµαστε
ζητήµατα που σε τρίτους φαντάζουν τόσο αυτονόητα. Ένα από
αυτά είναι και η διασφάλιση της κανονικότητας στα πανεπιστήµια.
Θέλουµε φοιτητές και καθηγητές να µπορούν να µιλούν ελεύθερα στα πανεπιστήµια, χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος θα τους
επιτεθεί για τις απόψεις που εξέφρασαν; Θέλω να πιστεύω ότι
θέλουµε. Θέλουµε τα πανεπιστήµια να µην είναι χώροι διακίνησης ναρκωτικών; Θέλουµε να µη χρησιµοποιούνται τα πανεπιστήµια από δράστες του ποινικού δικαίου ως καταφύγια ασυλίας;
Θέλουµε οι πρυτάνεις και οι καθηγητές να µην ξοδεύουν ενέργεια και χρόνο στην αντιµετώπιση περιστατικών βίας και ανοµίας,
σε προπηλακισµούς φοιτητών και καθηγητών, σε καταστροφές
στην πανεπιστηµιακή περιουσία, σε σπουδαστήρια, σε µηχανήµατα, σε κτήρια, αλλά να επικεντρώνονται στην πραγµατική τους
αποστολή, δηλαδή την ακαδηµαϊκή έρευνα, την ακαδηµαϊκή διδασκαλία και τη βέλτιστη διοίκηση των ιδρυµάτων τους;
Αν λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε όλα τα παραπάνω -και θέλω πραγµατικά να πιστεύω ότι όλοι οι Βουλευτές
του Κοινοβουλίου αυτά θέλουµε- τότε οφείλουµε να θωρακίσουµε τα πανεπιστήµια, οφείλουµε να προστατεύσουµε την
ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός αυτών, οφείλουµε να αποτρέψουµε οποιαδήποτε δράση προσπαθεί να περιορίσει ή να κατα-
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λύσει αυτή την ελευθερία. Έχουµε εξαιρετικά ιδρύµατα, εξαιρετικούς φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό. Οφείλει η πολιτεία να διασφαλίσει για όλους αυτούς ένα υγιέστερο
ακαδηµαϊκό περιβάλλον, προκειµένου να µπορέσουν κι εκείνοι
να επικεντρωθούν στο έργο τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάζουµε τέλος στο παράλογο,
πράττουµε το αυτονόητο. Πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης
είναι να αντιµετωπίσει τη στρέβλωση του πανεπιστηµιακού ασύλου, την κατάχρησή του, την εργαλειοποίησή του, τη µετατροπή
του από άσυλο ιδεών σε άσυλο ανοµίας και παραβατικότητας.
Πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι να αποκαταστήσει το
άσυλο στην πραγµατική του έννοια, δηλαδή να διαφυλάξει την
ελεύθερη διακίνηση ιδεών στα πανεπιστήµια.
Πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι να αποδώσει τα πανεπιστήµια σε αυτούς στους οποίους πραγµατικά ανήκουν,
στους καθηγητές, στους φοιτητές, στο διοικητικό προσωπικό.
Έχουµε να αντιµετωπίσουµε δύο κατηγορίες ενεργειών:
Έχουµε έκνοµες ενέργειες που λαµβάνουν χώρα εντός κάποιων
-όχι όλων- πανεπιστηµίων της χώρας. Προπηλακισµοί, βιαιοπραγίες, καταστροφή δηµόσιας περιουσίας, παρασκευή και κυκλοφορία παράνοµων υλικών, διακίνηση ναρκωτικών. Και έχουµε και
έκνοµες ενέργειες που λαµβάνουν χώρα εκτός των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε τους δράστες να καταφεύγουν εντός των
ιδρυµάτων για έναν και µόνο λόγο. Ποιον; Να αποφύγουν τη σύλληψη, µετατρέποντας συνεπώς εν τοις πράγµασι τους χώρους
των ΑΕΙ σε εµφανή, πλην όµως απροσπέλαστα στις δηµόσιες
αρχές, καταφύγια και ορµητήριά τους.
Τι προτείνουµε και εµµένουµε, κυρίες και κύριοι, στην αρχική
µας πρόταση, υλοποιώντας και µια θεµελιώδη προεκλογική µας
δέσµευση; Εντός των χώρων των ΑΕΙ οι δηµόσιες αρχές να
ασκούν όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της επέµβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Παύουν τα πανεπιστήµια, εποµένως, να αποτελούν αφ’ ενός
πεδίο προστασίας έκνοµων ενεργειών και συµπεριφορών, που
τελούνται εντός αυτού και παύουν να αποτελούν το καταφύγιο
δραστών που τελούν αξιόποινες πράξεις εκτός των ΑΕΙ και εισέρχονται σε αυτά, προκειµένου να αποφύγουν τη σύλληψη.
Εξοµοιώνεται ο χώρος των ΑΕΙ µε τον κοινό δηµόσιο χώρο, όσον
αφορά στην άσκηση αρµοδιοτήτων των δηµόσιων αρχών και την
επέµβασή τους µετά από τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Απαντώ ευθύς αµέσως σε ερωτήµατα. Ποιες δηµόσιες αρχές,
δηλαδή; Οποιεσδήποτε έχουν κατά νόµο αρµοδιότητα: η Εισαγγελία, η Αστυνοµία -παραδείγµατα αναφέρω- η Πυροσβεστική,
η Πολεοδοµία, αν πρόκειται για πολεοδοµικές παρεµβάσεις, το
ΣΔΟΕ, αν πρόκειται για διάπραξη οικονοµικών εγκληµάτων.
Δεύτερο ερώτηµα: Θέλουµε αστυνοµοκρατούµενα πανεπιστήµια; Φυσικά και όχι. Επιθυµία µας θα ήταν να µη χρειαστεί η διάταξη να εφαρµοστεί ποτέ και να λειτουργεί µόνο αποτρεπτικά.
Τρίτο ερώτηµα: Αρκεί µια διάταξη για να διορθωθεί η κατάσταση, για να περάσουµε στην πολυπόθητη κανονικότητα;
Απαντώ: Όχι, δεν αρκεί. Είναι, όµως, ένα απαραίτητο βήµα. Χρειαζόµαστε ένα επαρκές θεσµικό πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα
απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση για να εφαρµοστεί στην
πράξη το θεσµικό αυτό πλαίσιο. Και θα το δείτε ότι η Κυβέρνηση
έχει αυτή την πολιτική βούληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων)
Γιατί το ισχύον καθεστώς του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ δεν µας καλύπτει; Για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί προβλέπει ότι οι αρχές
έχουν αυτεπάγγελτη αρµοδιότητα στα πανεπιστήµια µόνο σε περίπτωση τέλεσης κακουργηµάτων και εγκληµάτων κατά της
ζωής, όχι στην περίπτωση πληµµεληµάτων, όχι στην περίπτωση
πταισµάτων. Ένα παράδειγµα να σας πω µόνο: Η πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης είναι πληµµέληµα. Δεν µπορεί, όµως, η
αστυνοµία να επέµβει. Σε πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης!
Δεύτερος λόγος, για τον οποίο δεν µας καλύπτει το ισχύον καθεστώς: Γιατί εισήγαγε αυτή τη διάκριση µεταξύ των διαφόρων
αξιοποίνων πράξεων, πταισµάτων και πληµµεληµάτων από τη µια
και κακουργηµάτων και εγκληµάτων κατά της ζωής από την
άλλη; Για να γίνει όµως αυτή η διάκριση πρέπει κάποιος να προβεί σε έναν νοµικό χαρακτηρισµό. Να πει ότι η συγκεκριµένη
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πράξη είναι πταίσµα, πληµµέληµα, κακούργηµα, έγκληµα κατά
της ζωής.
Τι γίνεται, λοιπόν, στην πράξη; Όταν λαµβάνει χώρα µια αξιόποινη πράξη, περνάνε πολλές ώρες, για να µην πω µέρες…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Είναι άλλος ο χρόνος, κυρία Φωτίου. Έχει κάνει λάθος ο κύριος
Πρόεδρος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αν είναι λάθος, να τον διορθώσει ο κύριος
Πρόεδρος.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Τι γίνεται, λοιπόν, στην πράξη; Στην πράξη περνάνε µερικές
ώρες, µερικές φορές και µέρες, µέχρι να συγκληθεί το πολυµελές πρυτανικό συµβούλιο και να αποφασίσει για αξιόποινες πράξεις που λαµβάνουν χώρα και που διαρκούν συνήθως µόνο
µερικά δευτερόλεπτα. Άρα το µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση
από την απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν µήνυµα ανοχής
στη βία και την ανοµία.
Με την προτεινόµενη διάταξη υπάρχει δυνατότητα επέµβασης
των αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη, όχι µόνο για κακουργήµατα και εγκλήµατα κατά της ζωής. Δεν προβλέπεται καµµία παρέµβαση των πρυτανικών αρχών ούτε άδεια ούτε ενηµέρωση του
πρύτανη. Η διαδικασία είναι αδιαµεσολάβητη. Ισχύει στα ΑΕΙ ό,τι
ακριβώς ισχύει σε κάθε δηµόσιο χώρο της χώρας. Δηλαδή, οι
αρχές µπορούν να επέµβουν για κάθε αξιόποινη πράξη, όπως
ορίζει η κοινή νοµοθεσία.
Έρχοµαι τώρα στο Κίνηµα Αλλαγής και στην πρότασή του.
Καθ’ όλα σεβαστή. Δεν συµφωνούµε µε αυτή την πρόταση. Δεν
συµφωνούµε γιατί εισάγει εκ νέου ένα ειδικό καθεστώς στα πανεπιστήµια. Εισάγει µια πιο περιορισµένη προστασία, σε σχέση
µε τους κοινούς δηµόσιους χώρους. Δεν εξοµοιώνει τον πανεπιστηµιακό χώρο µε τον κοινό δηµόσιο χώρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Κινήµατος Αλλαγής, όσο
ανοίγουµε παραθυράκια στη διάταξη, ελλοχεύει σηµαντικός κίνδυνος αυτή να µείνει ανεφάρµοστη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε πραγµατικά να κάνουµε τοµές, αν θέλουµε την ουσιαστική αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, χρειαζόµαστε καθαρές λύσεις,
καθαρές γραµµές, χωρίς αστερίσκους, χωρίς παραθυράκια,
χωρίς αναστολές. Να ισχύσει στο δηµόσιο πανεπιστήµιο ό,τι
ακριβώς ισχύει σε κάθε δηµόσιο χώρο της χώρας, για να υπάρχει
έτσι πραγµατική, απεριόριστη, ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
Κλείνω µε το εξής, όσον αφορά το θέµα του ασύλου. Το άσυλο
συνιστά σίγουρα µια σηµαντική ρύθµιση. Δεν είναι, όµως, η µόνη.
Εντάσσεται σε µια συνολική προσπάθεια για ουσιαστική αναβάθµιση και θωράκιση των ιδρυµάτων µας σε τέσσερις βασικούς
άξονες: Μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονοµία για τα ιδρύµατά
µας, εξωστρέφεια, καλύτερη διασύνδεση µε την αγορά εργασίας, καλύτερη προσαρµογή στα νέα δεδοµένα ψηφιακής οικονοµίας και κοινωνίας της πληροφορίας. Και το επόµενο διάστηµα
η Κυβέρνηση θα προβεί σε σηµαντικές ενέργειες σε όλους αυτούς τους άξονες.
Προχωρώ και στις λοιπές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων)
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είχατε κάνει λάθος τον χρόνο αρχικά, είναι δώδεκα λεπτά ο αρχικός χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, είναι µε τη διαδικασία του επείγοντος.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ναι, ναι, γι’ αυτό είναι δώδεκα και δεν είναι δεκαπέντε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Στο παρόν νοµοσχέδιο εισηγούµαστε και µια σειρά θετικών και
αναγκαίων ρυθµίσεων στην κατεύθυνση της επίλυσης επειγόντων ζητηµάτων εν όψει της έναρξης του νέου διδακτικού και ακαδηµαϊκού έτους αλλά και ρυθµίσεις αναγκαίες για την οµαλή
συνέχιση της διοίκησης.
Εισηγούµαστε ρύθµιση για την εξασφάλιση των πιστώσεων για
την πρόσληψη των απαραίτητων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
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για τις ανάγκες του διδακτικού έτους 2019 - 2020. Εισηγούµαστε
ρυθµίσεις για τα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία. Προβλέπει
τη δυνατότητα παράτασης της θητείας των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στα σχολεία αυτά εν όψει επανεξέτασης του θεσµικού πλαισίου των εν λόγω σχολείων. Η ενίσχυση του θεσµού των
πρότυπων και πειραµατικών σχολείων και η ανάδειξή τους ως νησίδων αριστείας και καινοτοµίας σε κάθε περιφέρεια της χώρας,
συνιστά κεντρική µας πολιτική προτεραιότητα.
Ρύθµιση για την άρση της πρόβλεψης για ίδρυση νοµικής σχολής στην Πάτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κυρία
Υπουργέ, και να διευκρινίσω ότι δεν είστε η επισπεύδουσα
Υπουργός, το νοµοσχέδιο το εισηγείται το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα δώδεκα λεπτά ισχύουν γι’ αυτό το…
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όσον αφορά τώρα τη
διαµαρτυρία των συναδέλφων, να πω ότι υπήρξε ανοχή -να µην
πω τα ονόµατα- εννέα λεπτά µίλησε ο κ. Χαρίτσης από τα πέντε
που είχε. Ο κ. Τζανακόπουλος ήταν εδώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εσείς, κύριε Θραψανιώτη, µιλήσατε επτάµισι λεπτά.
Κυρία Υπουργέ, προχωρήστε και παρακαλώ πολύ να διευκολύνετε το Προεδρείο ολοκληρώνοντας σε ένα λεπτό.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Τα είπαµε εκτενώς στην επιτροπή για το θέµα αυτό. Δεν είναι
θέµα Πάτρας, είναι θέµα τέταρτης νοµικής σχολής οπουδήποτε
κι αυτή ιδρυόταν. Η ίδρυση που έγινε χωρίς ακαδηµαϊκά κριτήρια, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, χωρίς ουσιαστικές µελέτες σκοπιµότητας και
βιωσιµότητας, χωρίς συνολικό σχεδιασµό, χωρίς συµµετοχή της
Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Τέλος, εισάγουµε κάποιες ρυθµίσεις, για να επιλύσουµε σηµαντικά προβλήµατα της δηµόσιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης που µας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή
άκουσα για ταξικό µέτρο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ποιος αλήθεια είναι υπέρ της δηµόσιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης όταν πληρώνουν τους εκπαιδευτικούς των δηµοσίων
ΙΕΚ που ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε απλήρωτους;
Εµείς, λοιπόν, φέρνουµε ρυθµίσεις για την καταβολή των οφειλόµενων αµοιβών των εκπαιδευτών των δηµοσίων ΙΕΚ, φροντίζουµε για τη δυνατότητα επιλογής και πρόσληψης των
εκπαιδευτών στα δηµόσια ΙΕΚ για την οµαλή έναρξη του διδακτικού έτους, φροντίζουµε για τη δυνατότητα έναρξης των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης, δεδοµένου του προβλήµατος που είχε δηµιουργηθεί από τη µη πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων)
Σε αυτό το πλαίσιο -και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε- επειδή για
την Κυβέρνηση η ενίσχυση και η αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου µάθησης είναι
στρατηγική προτεραιότητα, επιδιώκοντας να καταστεί συνειδητή
επιλογή για πολλούς, από λύση ανάγκη για λίγους, προχωρούµε
στην αναθεώρηση του µαθητικού πλαισίου παροχής της, το
οποίο χαρακτηρίζεται από κερµατισµό.
Και στο πλαίσιο αυτό µέσω τροπολογίας που καταθέτουµε στο
παρόν νοµοσχέδιο µε γενικό αριθµό 22 και ειδικό 10 προτείνουµε
την αναστολή της λειτουργίας των κέντρων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
τα οποία οργανώθηκαν χωρίς προηγούµενη ουσιαστική µελέτη,
χωρίς καµµία προετοιµασία και τεκµηρίωση, χωρίς καµµία συνεργασία µε στελέχη της αγοράς. Καλύπτουν εν πολλοίς τις ίδιες
ειδικότητες µε τις ειδικότητες που προσφέρονται ήδη στο ΙΕΚ
και στο µεταλυκειακό έτος, τάξη µαθητείας. Δεν πιστοποιούνται
από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει, δεν έχει εκδοθεί η προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγγραφή
µαθητών σε αυτά, ιδρύθηκαν χωρίς τη διατύπωση γνώµης του
ΕΣΕΚΑΑΔ και της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
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σης και Κατάρτισης. Και οι διετείς αυτοί κύκλοι σε άλλες χώρες
στοχεύουν και σε οµάδες πληθυσµού που έχουν ανάγκη επανακατάρτισης µέσα από διαδικασίες επικύρωσης µη τυπικής και
άτυπης µάθησης, ενώ στη χώρα µας δεν υπάρχει σύστηµα σε
λειτουργία και οι διαδικασίες έχουν τελµατώσει εδώ και χρόνια
στον ΕΟΠΠΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κυρία
Υπουργέ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναστέλλεται, λοιπόν, η λειτουργία των διετών προγραµµάτων
και η Κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να εξηγήσω σε κάποιους που διαµαρτύρονται. Πολλά χρόνια ζούµε σε αυτή την Αίθουσα και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά και τους χρόνους.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ συνειδητά άφησα τον κ. Χαρίτση να µιλήσει δέκα λεπτά. Ξέρετε γιατί; Γιατί είναι ο προηγούµενος Υπουργός των Εσωτερικών. Και συνειδητά δίνουµε
περισσότερο χρόνο στην Υπουργό Παιδείας, γιατί στο νοµοσχέδιο έχει σηµαντική αναφορά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάνω θερµή παράκληση στους συναδέλφους να τηρούν τους χρόνους. Όταν το Προεδρείο κρίνει
ότι πρέπει κάποιος να έχει περισσότερο χρόνο, θα τον δίνει. Δηλαδή στον κ. Τζανακόπουλο, ας πούµε, που εγώ βλέπω ότι εξάντλησε και τη δευτερολογία, αν ζητήσει δευτερολογία, εγώ θα του
δώσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα σας ζητήσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Είχατε δεκαοκτώ λεπτά στην πρωτολογία σας. Καταγράφονται οι χρόνοι. Όµως, αν ζητήσετε, θα σας δώσω, κύριε
Τζανακόπουλε, γιατί έτσι πρέπει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Λοιπόν, συνεχίζουµε
τον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Καιρίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’
αρχάς στην πρώτη µου αυτή οµιλία στη Βουλή των Ελλήνων να
ευχαριστήσω τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που µε εµπιστεύτηκαν και µε έφεραν µε την ψήφο τους σε αυτή εδώ τη θέση.
Αποστολή µου είναι να εργαστώ υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και για όσα δεσµεύτηκα έναντι των πολιτών του Βόρειου
Τοµέα Αθηνών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ζούµε µία περίοδο πρωτόγνωρη σε ένταση κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής δράσης. Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ολοκληρώνεται το
πρώτο κύµα ενός νοµοθετικού, θα έλεγα «Blitzkrieg», µιας κεραυνοβόλας προσπάθειας αναστροφής της πορείας και ανάτασης
της χώρας.
Η πρώτη µας νοµοθετική πρωτοβουλία σηµατοδότησε µια νέα
οικονοµική πολιτική µε χαµηλότερους φόρους και υψηλότερη
ανάπτυξη. Η δεύτερη στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη και
ακοµµάτιστη λειτουργία του κράτους. Τώρα επιχειρούµε να καταστήσουµε τους δήµους και τις περιφέρειες κυβερνήσιµα κατόπιν αιτήµατος των ίδιων των τοπικών αρχόντων και να
απελευθερώσουµε τα πανεπιστήµια από την ανοµία και την παραβατικότητα, όπως µας ζητά η ίδια η πανεπιστηµιακή κοινότητα,
η σύνοδος των πρυτάνεων και η ΠΟΣΔΕΠ, για παράδειγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπερνώ τη χορήγηση φαρµάκων από τον ΕΟΠΥΥ, την ψηφιακή έκδοση συντάξεων και όλων
αυτών των άλλων διατάξεων που είναι το µισό νοµοσχέδιο, στο
οποίο λίγο-πολύ συµφωνούµε και δεν ακούσαµε αντιρρήσεις, και
θα επικεντρωθώ στα δύο πολιτικά κεντρικά ζητήµατα.
Ξεκινώ από το πρώτο, λοιπόν, του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο
ΣΥΡΙΖΑ οµνύει στην απλή αναλογική. Όµως και εδώ, όπως και
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στη συνολική του πορεία, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιφατική.
Πολύ φοβάµαι ότι η αντίφαση είναι η µόνιµη κατάσταση που
σας χαρακτηρίζει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Επαίρεστε και ταυτόχρονα
καταγγέλλετε τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση και τη λιτότητα.
Διαφηµίζετε την τετραετία σας, αλλά µας λέτε να µη σας κρίνουµε για την περίοδο µέχρι τον Αύγουστο του 2018. Και βέβαια
κουβαλάτε το µόνιµο άγχος και άγος του πρώτου εξαµήνου του
2015. Και εδώ ο κ. Βαρουφάκης και το κόµµα του είναι για να µας
το θυµίζει, ακόµα κι αν θέλαµε να το ξεχάσουµε.
Έτσι µπερδεµένοι πορεύεστε, όπως πορευτήκατε όλα τα προηγούµενα χρόνια, επιχειρώντας να βρείτε καταφύγιο συχνά, φοβάµαι, σε κραυγές και προσωπικές επιθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό πρόβληµα µε τον ΣΥΡΙΖΑ και την απλή αναλογική είναι η ασυνέπεια. Κυβέρνησε µε
το µπόνους των πενήντα εδρών που καταγγέλλει και δεν διακινδύνευσε την κατάργησή του, παρά µόνο όταν βεβαιώθηκε για
την ήττα του στη δεύτερη θητεία του.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση θεσµοθέτησε κάτι πρωτοφανές. Την
απλή αναλογική µε εκλογές σε δύο γύρους. Το σύστηµα αυτό
δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο και δηµιουργεί µια αλληλοσυγκρουόµενη διαρχία µεταξύ συµβουλίου και δηµάρχου ή περιφερειάρχη, που οδηγεί ευθέως στην ακυβερνησία. Αν, πράγµατι,
πιστεύατε στην απλή αναλογική, ας τη θεσµοθετούσατε πλήρως
σε µία Κυριακή µε την εκλογή δηµάρχου και περιφερειάρχη όχι
από τον λαό, αλλά από το δηµοτικό ή το περιφερειακό συµβούλιο.
Προϋπόθεση για την αντιπροσωπευτικότητα και τη δηµοκρατία, για την οποία κόπτεστε, είναι η κυβερνησιµότητα. Αυτό είναι
το πρωταρχικό, το µείζον, το πρώτο. Χωρίς αυτό δεν έχει έννοια
η δηµοκρατία και η αντιπροσώπευση.
Το βέβαιον είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θέλει
µια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και σκοπεύει, όπως σηµειώθηκε
και στις προγραµµατικές δηλώσεις, να προχωρήσει στη θεσµοθέτηση -επιτέλους- ιδίων οικονοµικών πόρων. Και αναµένω τις
επόµενες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο αυτό. Για παράδειγµα, σε όλον τον αναπτυγµένο κόσµο, και
στην αµερικανική και την ευρωπαϊκή εκδοχή του, οι φόροι στην
ακίνητη περιουσία -παράδειγµα δίνω- είναι κατ’ εξοχήν τοπικοί.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του ασύλου. Η απελευθέρωση των
πανεπιστηµίων, αλλά και κάθε δηµόσιου χώρου από την ανοµία
υπήρξε κεντρική προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας.
Αλίµονο αν αγνοήσουµε την ξεκάθαρη λαϊκή εντολή. Πέραν,
όµως, της συνέπειας µε όσα λέγαµε πριν τις εκλογές, επί της ουσίας σηµειώνω:
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, είστε ευχαριστηµένοι µε
τη δηµόσια εικόνα των πανεπιστηµίων µας σήµερα;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Είναι δυνατόν να ζει η πανεπιστηµιακή κοινότητα υπό το άγχος προπηλακισµών, ξυλοδαρµών,
κλοπών και άλλων πολύ σοβαρότερων αξιόποινων πράξεων, Σία;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στο ίδιο πανεπιστήµιο ήµασταν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Θα τα πούµε για το πανεπιστήµιό
µας παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, µην
κάνετε διάλογο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Επί είκοσι πέντε χρόνια η φοιτητική
εστία -κάτι για το οποίο επαίρεται η κ. Αναγνωστοπούλου, η καλή
συνάδελφος από το Πάντειο- επαναλαµβάνω ότι επί είκοσι πέντε
χρόνια η φοιτητική εστία του Παντείου τελούσε υπό κατάληψη,
σε βάρος των πενόµενων φοιτητών του Παντείου από την επαρχία, που δεν είχαν τη φοιτητική µέριµνα που αξίζουν και την
οποία πληρώνει ο φορολογούµενος ελληνικός λαός!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κυρία Αναγνωστοπούλου, µη µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Είναι δυνατόν ο αρµόδιος τέως
Υπουργός Παιδείας να ζητά από εµάς τους πανεπιστηµιακούς να
αυτοοργανωθούµε απέναντι στη βία, δηλαδή να αυτοδικήσουµε;
Δηλαδή, ασφαλείς εµείς οι Βουλευτές µε πολλούς αστυνοµικούς,
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να λέµε χωρίς αιδώ σε εργαζόµενους και φοιτητές να µην παραπονούνται αλλά να αυτοπροστατευτούν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι δυνατόν το πανεπιστήµιο να φεύγει από τον χώρο του
για λόγους ασφαλείας; Οι αρχές του Αριστοτέλειου επιτιµούν
τον Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ και η τελετή πρέπει να γίνει στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, έξω από το ΑΠΘ για λόγους
ασφαλείας;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν η φοιτητική εστία του Παντείου -σας τα είπα- να
τελεί επί είκοσι πέντε χρόνια υπό κατάληψη σε βάρος των αναγκών στέγασης των φτωχών φοιτητών της επαρχίας; Είναι δυνατόν να θέλουµε να διοργανώσουµε µια διεθνή συνάντηση για
οποιοδήποτε θέµα και να πρέπει να πάρουµε την άδεια των ταγµάτων εφόδου που λυµαίνονται τη δηµόσια περιουσία και το δηµόσιο πανεπιστήµιο;
Ποιον, επιτέλους, βλάπτει η διαρκής υποβάθµιση και απαξίωση
του πανεπιστηµίου που εσείς υπερασπίζεστε; Σίγουρα δεν βλάπτει τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πανεπιστηµίων στη γειτονιά
µας, που κάνουν χρυσές δουλειές µε Ελλαδίτες, ούτε βέβαια
αφορά τα παιδιά της ελίτ, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών
του κ. Τσίπρα που πηγαίνουν σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και µετά
στο εξωτερικό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Καιρίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αυτό ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας. Έχει και η χυδαιότητα όρια!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Αλλά τίθεται και ένα ζήτηµα ακόµα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Καιρίδη, κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Η αλήθεια δεν είναι ποτέ χυδαία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Εσύ είσαι χυδαίος, όχι η αλήθεια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Τίθεται κι ένα άλλο ζήτηµα. Την κεντρική ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ περί επιστροφής του αυταρχισµού στο
πανεπιστήµιο τη συµµερίζονται όλοι οι Βουλευτές του; Υπάρχουν
αρκετοί εξ υµών -µη µε αναγκάσετε να αναφερθώ ονοµαστικάπου ψήφισαν την αντίστοιχη ρύθµιση του νόµου Διαµαντοπούλου
το 2011. Γιατί δεν µιλάνε τώρα; Γιατί δεν παίρνουν τον λόγο; Τότε
η καταστολή του αξιόποινου ήταν καλή, αλλά σήµερα είναι κακή;
Επιτρέψτε µου, µε όλον τον σεβασµό, να τους εγκαλέσω και να
τις εγκαλέσω -γιατί είναι και γυναίκες- για ασυνέπεια που ευτελίζει την αξιοπρέπεια της πολιτικής τάξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καταλήξτε, κύριε Καιρίδη. Έχετε πάει στα επτά λεπτά και δυσκολεύετε το Προεδρείο.
Σας παρακαλώ, κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Βεβαίως, η σηµερινή ρύθµιση είναι
µόνο η αρχή. Χρειαζόµαστε κανονισµούς λειτουργίας στα πανεπιστήµια, ψηφισµένους από τα ίδια τα πανεπιστήµια, που καθορίζουν τα πειθαρχικά και πώς θα συµπεριφερόµαστε.
Χρειαζόµαστε την αξιολόγηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Τελειώνω µε µία φράση.
…του προσφερόµενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου
στα πανεπιστήµια και τη διασύνδεση της πρόσθετης χρηµατοδότησης µε αυτή την αξιολόγηση. Χρειαζόµαστε πολλά ακόµα.
Κάνουµε, όµως, το πρώτο βήµα πραγµατικά για να ανατάξουµε
και το πανεπιστήµιο και τη χώρα συνολικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παράκληση θερµή να τηρηθούν τα πέντε λεπτά. Από εδώ και
πέρα, θα είµαι κι εγώ λίγο αυστηρότερος. Η ανοχή θα είναι λίγο
λιγότερη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Δηλώνω απερίφραστα την ικανοποίησή
µου για το παρόν νοµοσχέδιο για πολλούς λόγους, για την άµεση
υλοποίηση βασικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού µου, για την
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ετοιµότητα και την ταχύτητα των αρµόδιων Υπουργών, για τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των διατάξεων που περιέχει, για
το ότι µπαίνει τέλος σε στρεβλώσεις, παθογένειες και προβλήµατα και έτσι, καθίσταται η καθηµερινότητα των συµπολιτών µου
απλούστερη και ποιοτική, διότι η λειτουργία του κράτους προφανώς θα είναι αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη.
Αναρωτιέται, βέβαια, κανείς γιατί µε όλα αυτά τα ωραία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν συµφωνεί. Για δύο πολύ ξεκάθαρος
λόγους. Πρώτον, διότι η αµηχανία και το σάστισµα από την πρόσφατη ήττα τούς οδηγεί ενστικτωδώς να κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα, να αντιδρούν σε όλα και να κατηγορούν.
Σκεφτείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έφτασαν να κατηγορήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για λαϊκισµό. Ποιοι; Εκείνοι που ο
λαϊκισµός είναι ταυτόσηµος µε την πολιτική τους ύπαρξη. Δεύτερον, διότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυµούν ένα κανονικό, σωστό
κράτος που να εφαρµόζονται κανόνες, να κυριαρχεί η κοινή λογική και η ηρεµία. Όταν ακούν για πρόοδο, ησυχία, τάξη και
ασφάλεια, που απεγνωσµένα ζητούν οι πολίτες, παθαίνουν αλλεργία. Τους ενθουσιάζει το χάος και η φασαρία. Άλλωστε ο κ.
Τσίπρας περιχαρής επαναλάµβανε τη ρήση του Μάο «µεγάλη
αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς το δηµοκρατικό, το
σωστό, το λογικό θεωρείται αυτονόητο σε µία διακυβέρνηση και
ευτυχώς και για την πλειοψηφία των πολιτών. Γι’ αυτό και µας
επέλεξε πριν από έναν µήνα. Ήξεραν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι εµείς τη σηµερινή µορφή του ασύλου θα την αλλάξουµε.
Παρ’ ότι εν έτει 2019, µε διάχυτη την ελευθερία παντού και σε
όλους, θα προστατεύσουµε και θα κατοχυρώσουµε το άσυλο ως
θεσµική εγγύηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της ελεύθερης
διακίνησης ιδεών, της ελεύθερης έκφρασης, της έρευνας και διδασκαλίας, όχι ως άλλοθι µετατροπής των πανεπιστηµίων µας
σε καταφύγια παρανοµίας, βίας, εµπορίου ναρκωτικών και κατασκευής µολότοφ, όχι ως εργαλείο για να µπορούν κάποιοι να φοβίζουν, να εκβιάζουν και να ελέγχουν φοιτητές, καθηγητές και
πανεπιστήµια.
Το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να λυθεί οριστικά και διά παντός.
Θα πρέπει να πάψουµε να είµαστε η µοναδική χώρα που οι νόµοι
και οι κανονισµοί θα εφαρµόζονται κατά το δοκούν. Θα πρέπει
να ισχύουν σε όλους τους χώρους, για όλους τους πολίτες, σε
όλη την επικράτεια.
Σε όσους, δε, ισχυρίζονται ότι το φοιτητικό κίνηµα είναι υπεύθυνο για την προστασία του ασύλου του πανεπιστηµίου και της
περιουσίας του, απαντώ το εξής. Το µεγάλο µέρος του φοιτητικού
κινήµατος τα προστατεύει όλα αυτά. Μειοψηφικές, όµως, οργανωµένες οµάδες είναι αυτές που δηµιουργούν το πρόβληµα,
αµαυρώνοντας την εικόνα των πανεπιστηµίων µας παγκοσµίως,
παρεµποδίζοντας το έργο των ακαδηµαϊκών, επιβαρύνοντας οικονοµικά το κράτος και δηµιουργώντας ανησυχία και αγανάκτηση
σε φοιτητές, γονείς και όλους τους πολίτες. Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, µπαίνει τέλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις στους ΟΤΑ Α’ και
Β’ Βαθµού, άκρως αναγκαίες και επιβεβληµένες για την κυβερνησιµότητα, την οµαλή λειτουργία δήµων και περιφερειών αποτρέπουν προβλήµατα που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κατά
την εφαρµογή της η απλή αναλογική.
Θεωρώ απαγορευτικό να γίνονται πειράµατα και δοκιµές στον
κοµβικό χώρο της αυτοδιοίκησης. Οι παρούσες διατάξεις όχι
µόνο δεν αποτρέπουν τις συνεργασίες, αντιθέτως τις ενθαρρύνουν, αλλά πάνω στο τραπέζι και όχι από κάτω. Δίνουν λύση στην
αδυναµία λήψης αποφάσεων και αφήνουν το δηµοκρατικό δικαίωµα σε δήµαρχο ή περιφερειάρχη να εφαρµόσει το πρόγραµµα βάσει του οποίου εκλέχτηκε. Αποδεικνύουν τη
σοβαρότητα και τη βαρύτητα που δίνει η Κυβέρνηση στον θεσµό
της αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση στην καθηµερινότητα και
την ποιότητα ζωής κάθε δηµότη.
Σε αυτό το σηµείο, κύριοι Υπουργοί, επιτρέψτε µου να θέσω
ένα ζήτηµα που αφορά τους µικρούς και µειονεκτικούς δήµους,
όπως ο δήµος -στον οποίο είµαι δηµότισσα- της Λίµνης Πλαστήρα Καρδίτσας. Αυτό έχει να κάνει µε την υποστελέχωση και
θα πρέπει να δούµε το σηµείο της κατάργησης των αντιδηµάρχων, γιατί παράλληλα µε αυτόν τον τρόπο καταργούνται και θέ-
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σεις ειδικών συµβούλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο σκέλος τώρα που αφορά το Υπουργείο Υγείας είναι χρήσιµες, αναγκαίες και απαραίτητες οι ρυθµίσεις που βάζουν τέλος
στις ουρές στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Ήταν τουλάχιστον ανάλγητο τόσοι συµπολίτες µας καρκινοπαθείς ή µε σκλήρυνση κατά
πλάκας να στέκονται αξηµέρωτα στην ουρά για να παραλάβουν
τα φάρµακα της χηµειοθεραπείας τους. Μια οργανωµένη πολιτεία οφείλει να βρει τρόπους εξυπηρέτησης των βαρέως νοσούντων και αυτό κάνει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όσο για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνική τους
ευαισθησία, θέλω να πω αυτό που λένε οι συντοπίτες µου στην
Καρδίτσα, «άλλοι έχουν το όνοµα και άλλοι έχουν τη χάρη»!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, µην
ανοίγετε άλλο κεφάλαιο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι διατάξεις που αφορούν αυτό το σκέλος δηµιουργούν στην
πράξη και όχι στη θεωρία πραγµατικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οικοδοµούν βάσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας. Πρόκειται για εξαιρετική µεταρρύθµιση για
την αποτελεσµατική λειτουργία του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε -αφήστε
µε να τελειώσω κανονικά- θέλω να πω ότι θα σταθώ ιδιαίτερα
στην ψηφιακή έκδοση των συντάξεων, όπως µέλλει να γίνει, που
σηµαίνει επίσπευση της απονοµής σύνταξης, γιατί αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι τραγικό για τους ανθρώπους που περιµένουν
δυόµισι και τρία χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Καλωσορίζω, επίσης και τη µείωση του
επιτοκίου στα ασφαλιστικά ταµεία.
Κλείνοντας, δηλώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι ψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο και αισιοδοξώ πως γρήγορα οι Έλληνες θα µπορούν
να απολαύσουν από την πολιτεία τον σεβασµό που τους πρέπει
και τους ανήκει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία, σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή αρχή!
Επειδή ακούστηκε από την προηγούµενη οµιλήτρια ότι αντιδρούµε σε όλα, θέλω να πω ότι προφανώς δεν αντιδρούµε σε
όλα. Άλλωστε, ξέρετε ότι το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο ήρθε
στην Ολοµέλεια το ψηφίσαµε.
Όµως, το γεγονός ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και λαϊκισµός
είναι έννοιες σύµφυτες και κάθε µέρα θα το ακούτε και κάθε
µέρα θα αποδεικνύεται όλο και πιο καθαρά.
Πώς αλλιώς µπορεί να εξηγηθεί ότι µία χώρα που κατά τα δικά
σας λεγόµενα βρισκόταν σε τέταρτο µνηµόνιο, κατά τα λεγόµενα
του κεντρικού τραπεζίτη ήταν κοντά σε δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, κατά τα λεγόµενα των µίντια ήταν κοντά στην κατάρρευση,
βρίσκει µέσα σε δεκαπέντε µέρες 200 εκατοµµύρια ευρώ, πέρα
από αυτά τα οποία εµείς νοµοθετήσαµε τον Μάιο ως ελαφρύνσεις; Ή δεν καταλαβαίνετε πώς πάει η οικονοµία ή καταλαβαίνατε και λέγατε άλλα. Άρα είστε λαϊκιστές. Και να µην πάω στη
Συµφωνία των Πρεσπών. Αυτό, τουλάχιστον, θα το συζητήσουµε
στο µέλλον και προσπαθήστε να την εφαρµόσετε σωστά.
Είδα προηγουµένως στην Αίθουσα την κ. Κεραµέως. Μου
έκανε εντύπωση. Και µου έκανε εντύπωση διότι µε βάση τη συζήτηση και τα επιχειρήµατα των αγορητών της Νέας Δηµοκρατίας περίµενα να δω τον κ. Χρυσοχοΐδη, διότι καταλαβαίνω ότι η
σηµερινή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία αντιλαµβάνεται το θέµα
του ασύλου ως ζήτηµα δηµόσιας τάξης και όχι ως ζήτηµα που
σχετίζεται µε την παιδεία και την έρευνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι µας λέει η Νέα Δηµοκρατία; Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι τα
πανεπιστήµιά µας είναι άντρα ανοµίας και παραβατικότητας.
Θέτω ένα ερώτηµα. Υπονοεί και το αντίστροφο, δηλαδή αυτό το
οποίο φαίνεται από τοποθετήσεις, από στελέχη και φιλικά στη
Νέα Δηµοκρατία µίντια, ότι τελειώνοντας µε το άσυλο, τελειώνουµε και µε την παραβατικότητα;
Φανταστείτε την πιθανότητα διάψευσης των προσδοκιών και
την κατάρρευση του αφηγήµατος, όταν ψηφίζοντας αυτή τη διάταξη δεν αλλάξει το τοπίο αναφορικά µε την εγκληµατικότητα
στο κέντρο της πόλης. Διότι αντιµετωπίζετε τα ζητήµατα µε προχειρότητα, µε ιδεοληψία και εµµονές.
Κι είναι τροµακτική απλούστευση και ιδεοληψία η θέση σας για
το άσυλο, διότι κοντινή ρύθµιση ήταν και αυτή η οποία είχε έρθει
µε τον νόµο Διαµαντοπούλου. Τι έγινε τότε; Μεταµορφώθηκαν
τα ΑΕΙ σε Εδέµ και ξαφνικά µε τον νόµο Γαβρόγλου έγιναν κόλαση; Φυσικά και όχι. Γι’ αυτό, κατά τη δική µας γνώµη, είστε εµµονικοί και ιδεοληπτικοί. Διότι αντί να δείτε τα υπαρκτά ζητήµατα
µε σχέδιο και µε ρεαλισµό, κάνετε πολιτική µε τσιτάτα και µε συνθήµατα.
Μας είπε χθες ο κ. Πλεύρης: «Μπορώ να πάω ως Βουλευτής
να µιλήσω σε ένα ΑΕΙ της χώρας χωρίς να προκληθεί ένταση;
Πώς θα το λύσουµε;» Πρόκειται για πρόβληµα το οποίο αντιµετώπισε και ο κ. Κατρούγκαλος. Προφανώς, µέσα στο µυαλό του
κ. Πλεύρη είναι να πάει να το λύσει µε τα ΜΑΤ, δηλαδή φαντάζεται τον εαυτό του να πηγαίνει σε ένα αµφιθέατρο και να µιλάει
φρουρούµενος από µια διµοιρία ΜΑΤ. Ε, λοιπόν, εµείς αυτό δεν
το θεωρούµε πανεπιστήµιο, δεν το θεωρούµε δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Υπάρχει πρόβληµα; Βεβαίως µπορεί να υπάρχει πρόβληµα.
Πώς να το λύσουµε; Να µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε τα
πανεπιστήµια ώστε να έχουν επαρκή στελέχωση, να προσπαθήσουµε να πνίξουµε το έγκληµα εκτός, ώστε να απονεκρωθεί και
εντός. Εµείς καταλαβαίνουµε γιατί εκεί που δεν υπάρχει άσυλο
υπάρχει έγκληµα. Εσείς µπορείτε να το καταλάβετε;
Διότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει έγκληµα στην ΑΣΟΕΕ, το
ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο υπάρχει έγκληµα στην Οµόνοια που δεν έχει άσυλο, στην πλατεία Κοτζιά
που δεν έχει άσυλο. Τι µας λέτε δηλαδή; Ότι µε αυτό τον τρόπο
θα σταµατήσει το έγκληµα. Αυτό θα το δούµε.
Να πάµε λίγο και στα πιο δηµοκρατικά ευαίσθητα ζητήµατα;
Αν ένας φοιτητικός σύλλογος τον Οκτώβρη, µε βάση το καταστατικό του, µε την απαρτία έχει πάρει απόφαση για µια κατάληψη για ένα θέµα, όπως για παράδειγµα γινόταν το 2005 που
ήµουν εγώ φοιτητής για το άρθρο 16. Θα έρχεται η αστυνοµία
και θα παρεµβαίνει για παρακώλυση εκπαιδευτικού έργου; Αυτή
είναι η πραγµατική κατάργηση της δηµοκρατίας στο πανεπιστήµιο.
Και πάµε να δούµε και κάτι άλλο; Τι γίνεται σε χώρες που δεν
έχουµε άσυλο µε την εγκληµατικότητα και µέσα στα πανεπιστήµια; Τι γίνεται στις Ηνωµένες Πολιτείες; Τι γίνεται στη Μεγάλη
Βρετανία; Εκεί είναι υψηλότερη η εγκληµατικότητα σε σχέση µε
την Ελλάδα που χαρακτηρίζει τα πανεπιστήµια άντρα ανοµίας.
Γι’ αυτό είναι ρηχή η ανάλυσή σας.
Οφείλω, όµως, να σας πω ότι για εσάς είναι ισχυρός συµβολισµός και γι’ αυτό θέλετε να το κάνετε. Διότι θέλετε να δείξετε ότι
στις 8 Αυγούστου του 2019 υποστέλλεται µια σηµαία δηµοκρατίας και ελευθερίας. Αυτός είναι ο βασικός δικός σας λόγος.
Όµως, πέρα από, κατά τη γνώµη µου, ιδεοληπτικοί και ρηχοί
στην ανάλυση, είστε και φοβικοί. Γιατί; Γιατί το ψηφίζετε σήµερα,
8 Αυγούστου. Πήρατε στις εθνικές εκλογές 39%, αλλά επιχειρείτε να ψηφίσετε το άσυλο µε κλειστές τις σχολές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν µπορούσατε να µου δώσετε µισό λεπτό ακόµη.
Φοβάστε τον διάλογο µε τους φοιτητές. Φοβάστε τον διάλογο
µε τους καθηγητές. Φοβάστε για τις απόψεις σας, διότι ξέρετε
ότι οι απόψεις σας δεν είναι ηγεµονικές ούτε στη νέα γενιά ούτε
στον χώρο του πανεπιστηµίου. Διότι αν πιστεύατε στις απόψεις
σας, αν θεωρούσατε ότι είχατε ηγεµονία, θα ψηφίζατε τη ρύθµιση τον Οκτώβρη µε τις σχολές ανοικτές και εκεί θα βλέπαµε
πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Μια σύντοµη τοποθέτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι
πάρα πολύ απλό. Εµείς στην τοπική αυτοδιοίκηση τι θέλουµε;
Θέλουµε αυτοδιοίκηση που στη βάση της να παράγει συναινέσεις και συνεργασίες. Γι’ αυτό φέραµε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Εσείς
τι θέλετε; Εσείς θέλετε τοπική αυτοδιοίκηση που στη βάση της
να παράγει συγκρούσεις και πολώσεις. Γιατί; Διότι εµείς θεωρούµε ότι οι δηµοτικές παρατάξεις και µπορούν και πρέπει να
συνεννοηθούν για την πλατεία, για το πεζοδρόµιο, για το πράσινο, για τα απορρίµµατα, ενώ εσείς δεν το πιστεύετε αυτό και
πιστεύετε µόνο και µόνο ότι θέλουν να συγκρούονται.
Άρα, λοιπόν, εµείς καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο. Είµαστε απέναντι. Θα σας κρίνουµε, θα σας ελέγχουµε.
Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο, ότι µπορεί να πήρατε 39%
στις εκλογές, εµείς όµως πήραµε µια ισχυρή εντολή. Πήραµε
σχεδόν 32%. Είµαστε εδώ, είµαστε παρόντες, θα σας ελέγχουµε
κοινοβουλευτικά και θα σας αντιπολιτευόµαστε και κοινωνικά,
όπου και όπως χρειάζεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δίνω τον λόγο στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα
τον λόγο είναι για να αναπτύξω την τροπολογία, την οποία έχει
καταθέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Όµως µιας και µόλις κατήλθε από το Βήµα ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Ζαχαριάδης, επιτρέψτε µου µόνο δυο κουβέντες ως
προς το ζήτηµα του ασύλου, το οποίο απασχολεί σήµερα και
αυτό µέσα στο πλαίσιο της συζήτησης του παρόντος σχεδίου
νόµου. Παρουσιάζει ένα επιχείρηµα ο κ. Ζαχαριάδης, το οποίο
είναι ενδιαφέρον. Λέει: «Η κατάργηση του ασύλου λύνει τα ζητήµατα ανοµίας;». Απάντηση: Όχι. Επόµενο, όµως, ερώτηµα στο
οποίο πρέπει να απαντήσω. «Η διατήρηση του ασύλου δυσκολεύει την εφαρµογή της έννοµης τάξης;». Αυτό είναι το σωστό
ερώτηµα, όχι το άλλο. Το άλλο θα κριθεί, πράγµατι, στο πλαίσιο
της γενικότερης αντικλιµατικής πολιτικής.
Και εκείνο, στο οποίο επίσης πρέπει να απαντήσετε είναι γιατί
εξακολουθείτε να υπερασπίζεστε ένα άσυλο το οποίο είναι συνδεδεµένο µε παράνοµες πράξεις; Γι’ αυτό δεν έχω ακούσει απάντηση εγώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα, αλλά ως προς
αυτό δεν έχετε δώσει απάντηση.
Η γενικότερη ανησυχία µιας αυθαιρεσίας του κράτους -µε συγχωρείτε- δεν υπάρχει γενικότερα ως ένα ζήτηµα µέσα στην κοινωνία; Δηλαδή στο δικό σας το παράδειγµα, το αν ορθά ή όχι
ασκεί τη δηµόσια εξουσία της προς επιβολή της έννοµης τάξης
η αστυνοµία για την Οµόνοια δεν είναι πρόβληµα, δεν είναι ένα
ερωτηµατικό; Γιατί πρέπει να υπάρχει η ειδική µεταχείριση του
δηµόσιου χώρου του πανεπιστηµίου;
Κλείνω για να έρθω στην τροπολογία.
Πρώτον, όσοι είστε παλαιότεροι ξέρετε ότι δεν µου αρέσουν
οι εκπρόθεσµες τροπολογίες και δεν µου αρέσουν και οι τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Θέλω, όµως, να κάνει δεκτή -και
ελπίζω µε τη δυνατή ευρύτερη πλειοψηφία- την παρούσα τροπολογία και θα εξηγήσω τους λόγους και για την εκπρόθεσµη, αλλά
και γιατί κατατίθεται σε ένα κατ’ αρχήν µη σχετικό νοµοσχέδιο.
Το ζήτηµα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων είναι µία ζωονόσος η οποία έχει χαρακτηριστικά αιµορραγικά, πλήττει τους
χοίρους, είτε είναι οικόσιτοι είτε είναι σε εκτροφή σταβλισµένοι,
µεταδίδεται µε πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα και έχει εκδηλωθεί
εδώ και κάποια χρόνια στην Ευρώπη. Αποτελεί ένα ζήτηµα το
οποίο έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη το Συµβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και διάφορες χώρες και η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει δώσει κατευθύνσεις για τον χειρισµό του.
Μέχρι τώρα η χώρα µας δεν διέτρεχε άµεσο κίνδυνο. Γιατί;
Διότι δεν είχε εκδηλωθεί εγγύτερα. Όµως, επλήγη η Ρουµανία
και υπέστη µεγάλη καταστροφή ζωικού κεφαλαίου εξ αυτού του
λόγου. Το τονίζω ότι είναι ζωονόσος, δεν απασχολεί τους ανθρώπους, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους, δεν µεταδίδεται στους ανθρώπους αλλά πλήττει ζωικό κεφάλαιο. Η
αντιµετώπιση στην πραγµατικότητα είναι ότι θανατώνονται οι χοί-
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ροι προσπαθώντας να περιοριστεί η µετάδοση της νόσου.
Εµφανίστηκε η νόσος αυτή τώρα και στη Βουλγαρία. Μέχρι
πρότινος ήταν σχετικά βόρεια, τώρα εµφανίστηκαν και κρούσµατα στη Φιλιππούπολη. Εποµένως η νόσος κατεβαίνει προς
την περιοχή µας. Πρέπει να πάρουµε άµεσα µέτρα.
Υπάρχουν πράγµατα τα οποία έχουν γίνει από το Υπουργείο
και µε την υπουργία του κ. Αραχωβίτη, προκειµένου να ενταθούν
οι έλεγχοι, να ενηµερωθούν οι χοιροτρόφοι για τα πρωτόκολλα
µεταχείρισης. Υπάρχει µία σειρά από µέτρα, τα οποία έχουν ήδη
ληφθεί.
Τώρα, απλώς, επειδή βρισκόµαστε σε αυτό τον βαθµό εγγύτητας, εκείνο το οποίο θέλουµε να κάνουµε είναι να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα να µην έρθει η νόσος σε εµάς. Τι
σηµαίνει πρακτικά αυτό; Υπάρχει µία σειρά ζητηµάτων, τα οποία
έχει έχουν ήδη γίνει και γίνονται µέσα σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστηµα πολύ εντατικά.
Αν έχω χρόνο και αν χρειαστεί -και µε την άδεια του Προεδρείου- µπορώ να τα αναπτύξω αργότερα, αλλά επιτρέψτε µου
να επικεντρωθώ στο τι θέλουµε να κάνουµε µε αυτή την τροπολογία.
Αυτή η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε
διατάξεως, να προσληφθούν µέχρι πενήντα κτηνίατροι, άπαξ,
στο διάστηµα ενός έτους. Λέω κατά παρέκκλιση κάθε διατάξεως
-παρ’ ότι επίσης όσοι µε γνωρίζετε ξέρετε πόσο σιχαίνοµαι τις
παρεκκλίσεις, ειδικά στις προσλήψεις- και θα εξηγήσω την αναγκαιότητα.
Έχουµε δύο διατάξεις, δύο δυνατότητες για να κάνουµε άµεσες προσλήψεις όταν υπάρχει πρόβληµα. Γιατί πρέπει να κάνουµε κατ’ αρχάς άµεση πρόσληψη κτηνιάτρων; Διότι αυτοί οι
σαράντα έξι κτηνίατροι είναι κατανεµηµένοι µε έναν τρόπο που
ήδη υπάρχει σε αυτό το σχέδιο υπουργικής αποφάσεως, το
οποίο ήδη έχω έτοιµο και θα έχω εκδώσει, εάν εγκρίνετε τη διάταξη κατά δική σας νοµοθετική εξουσιοδότηση µέχρι την Παρασκευή. Η κατανοµή θα γίνει στις περιφέρειες των κτηνιάτρων.
Εδώ ορίζονται τα κριτήρια, ο τρόπος, τα µόρια, θα οριστούν όλες
οι λεπτοµέρειες για την πρόσληψή τους.
Γιατί όµως άµεσα; Άµεσα, γιατί θέλουµε να εντατικοποιήσουµε
τους ελέγχους. Θέλουµε να εντατικοποιήσουµε τους ελέγχους
σε µία περίοδο τουριστική, γιατί αυτή τη στιγµή δεχόµαστε
πίεση, η νόσος, δυστυχώς, µεταδίδεται και µε τα τρόφιµα, όχι
µόνο µε τα ζώα, και εποµένως πρέπει να κάνουµε µία προσπάθεια ελέγχου και των τροφίµων. Πρέπει να κάνουµε προσπάθεια
ενηµέρωσης και ελέγχου και στις πύλες εισόδου, αλλά και σε
διάφορα άλλα σηµεία στα οποία έχουµε χοίρους στην Ελλάδα.
Άρα, λοιπόν θέλουµε να εντατικοποιήσουµε αυτούς τους ελέγχους.
Τώρα η υπηρεσία -και πρέπει να αναγνωρίσω εδώ, γιατί είναι
ο κ. Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εδώ, ο
οποίος έχει κάνει µία εξαιρετική δουλειά και µία πολύ µεγάλη
προσπάθεια για το ζήτηµα αυτό- δηλώνει, όπως και οι περιφέρειες, ότι το προσωπικό για αυτή την αυξηµένη επαγρύπνηση
που θέλουµε δεν επαρκεί. Άρα θέλουµε να κάνουµε αυτή την
άµεση πρόσληψη. Λέµε µέχρι πενήντα, σας λέω ότι είναι σαράντα έξι οι κτηνίατροι τους οποίους θα προσλάβουµε.
Ποια είναι η νοµοθετική δυνατότητα που έχουµε, αν δεν πηγαίναµε µε τις κατά παρέκκλιση διατάξεις; Η µία είναι µε µία, αν
θέλετε, σχετικώς επείγουσα διαδικασία στο ΑΣΕΠ, η οποία κρατάει έξι µε οκτώ µήνες για να τελειώσει. Δεν αντιµετωπίζουµε το
άµεσο και κατεπείγον, το γεγονός ότι υπάρχει τώρα αυτή η ζωονόσος στη Φιλιππούπολη.
Η δεύτερη διαδικασία που υπάρχει, που, πράγµατι, είναι κατά
παρέκκλιση, είναι µε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στις περιοχές. Στις περιοχές δεν έχει εκδηλωθεί αυτή τη στιγµή κρούσµα
για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εποµένως
για την πρόληψη του φαινοµένου που το θέλουµε, υπάρχει ένα
νοµοθετικό κενό. Αυτό το νοµοθετικό κενό θέλουµε να καλύψουµε µε αυτή την παρέκκλιση την οποία ζητάµε, προκειµένου
να πάµε σε άµεση διαδικασία προσλήψεων.
Δυστυχώς -κι αυτό είναι κάτι το οποίο νοµίζω πρέπει να απασχολήσει- στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχουµε µία
έκτακτη διαδικασία τύπου ΚΕΕΛΠΝΟ, που εκεί µπορούν να υπάρ-
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χουν προσλήψεις ακριβώς για την αντιµετώπιση άµεσων και
εκτάκτων αναγκών, όταν παρίσταται ανάγκη για αυτό. Δεν
έχουµε µία τέτοια διαδικασία και πρέπει να υπάρξει αυτή η ειδική
ρύθµιση την οποία ζητάµε για να καλύψουµε αυτή την άµεση
ανάγκη.
Είναι περιορισµένη, είναι στοχευµένη, µιλάει για µέχρι πενήντα, είναι για µία φορά το χρόνο, είναι κτηνίατροι, είναι για να
αντιµετωπίσουµε αυτόν τον κίνδυνο που έχουµε να αντιµετωπίσουµε σήµερα για να προστατεύσουµε το ζωικό κεφάλαιο, να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Υπάρχουν και άλλα µέτρα τα οποία έχουµε πάρει, είναι συνδυασµένα µε τη φύρα, είναι συνδυασµένα µε τις ενηµερώσεις,
είναι συνδυασµένα µε µία σειρά από πράγµατα. Αν ενδιαφέρει
κάποια στιγµή µπορούµε να µιλήσουµε ευρύτερα για αυτό.
Τώρα, όµως, για να µην καταχρώµαι τον χρόνο, εξήγησα την αναγκαιότητα, το κατεπείγον της ρυθµίσεως αυτής, την οποία ζητάµε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε επί του θέµατος κάτι, κύριε Πολάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω
κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, µπορείτε να ρωτήσετε τώρα που είναι ο Υπουργός εδώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γι’ αυτό ήθελα να µιλήσω τώρα. Μάλιστα
είχα πει και στον κ. Τζανακόπουλο, πως αν έρθει ο κ. Βορίδης,
θέλω να µιλήσει ενώ θα είµαι εδώ εγώ.
Ακούστε, κύριε Βορίδη. Απού καεί στην κολοκύθα, φυσά και
το γιαούρτι. Η τοποθέτησή σας δηλαδή -τώρα πλάκα κάνω- θύµισε τις τοποθετήσεις του κ. Αβραµόπουλου, όταν θα ερχόταν η
γρίπη στην Ελλάδα.
Ακούστε µε, τώρα µιλάω σοβαρά. Υπάρχει τρόπος να λύσετε
το θέµα. Του ΚΕΕΛΠΝΟ του αφαιρέσαµε τη δυνατότητα. Ακούστε, υπάρχει λύση. Ακούστε µας να την εφαρµόσετε. Διότι ουσιαστικά αυτό που κάνετε τώρα εδώ –παρ’ ό,τι εσείς έξι µήνες
κάθεστε στο Υπουργείο Υγείας- είναι µεταφορά τεχνογνωσίας
ΚΕΕΛΠΝΟ σε ζωοανθρωπονόσους στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Δεν το ψηφίζουµε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σε ζωονόσους.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σε ζωονόσους, έστω.
Στην αιτιολογική έκθεση δεν λέτε ότι είναι µόνο για αυτό. Εγώ
το ξέρω το πρόβληµα µε την αφρικανική πανώλη των χοίρων
κ.λπ.. Όντως, αν µπει, θα έχουµε θέµα, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν εκατόν ογδόντα κτηνίατροι στο Υπουργείο Εσωτερικών,
υπάρχουν εκατόν εβδοµήντα γεωπόνοι στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις.
Εγώ να δεχθώ, επειδή θα είναι πολύ µεγάλη η ζηµιά που θα
γίνει, αν αυτό µπει µέσα, ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση. Μη
δώσετε την απάντηση που δώσατε στο παρελθόν. Μην τη δώσετε. Υπάρχει διαδικασία, εκτός από τη διαδικασία που είπατε
για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει αυτή που εφαρµόσαµε στο Υπουργείο Υγείας και καθαρίσαµε το τοπίο και δεν µιλάει άνθρωπος, διότι είναι πολύ καθαρή και κρυστάλλινη.
Αντιγράψτε την τροπολογία του επικουρικού προσωπικού µε
τον νέο τρόπο που κάναµε, δηλαδή ηλεκτρονική πλατφόρµα:
Ποιες θέσεις χρειάζεστε ανά περιφέρεια στην Ελλάδα, µε αυτόµατη µοριοδότηση, µε βάση τα κριτήρια. Δηλαδή, θέλει το «Αττικό» νοσηλεύτρια; Θέλει παρασκευαστή; Ποιοι δηλώνουν µια
φορά τον χρόνο; Διότι το λέτε εδώ. Μπορεί να υπάρξει και άλλη
του χρόνου. Μια φορά τον χρόνο αυτόµατη κατάταξη και από
αυτόν τον πίνακα παίρνετε. Κατατάσσονται σε σειρά, είναι µοριοδοτηµένοι, είναι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Διότι έτσι όπως το γράφετε, παίρνουµε όποιον θέλουµε. Και
τώρα λέτε ότι θα πάρετε κτηνίατρους για την πανώλη των χοίρων, αλλά εδώ που λέτε για ζητήµατα από βιοµηχανικά ή τεχνολογικά ατυχήµατα ή δεν ξέρω και εγώ τι κ.λπ., αύριο ή µεθαύριο
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µπορεί να πάρετε ό,τι θέλετε. Εγώ σας το λέω. Μη µεταφέρετε
την τεχνογνωσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, µεταφέρετε αυτό που κάναµε
και καθαρίσαµε µε αυτή την ιστορία.
Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη. Γιατί το κάναµε εµείς αυτό στο
Υγείας; Είχαµε δύο νοσηλεύτριες οι οποίες, λόγω του ότι έµειναν
έγκυοι, έφευγαν, έπαιρναν άδεια, έκλειναν ένα κρεβάτι εντατικής
θεραπείας. Τώρα δεν γίνεται αυτό, διότι υπάρχει αυτή η λίστα,
έχουν κάνει χιλιάδες άνθρωποι αιτήσεις. Το νοσοκοµείο έχει πόρους και προσλαµβάνει δύο από τη λίστα, µε ετήσια ή διετή σύµβαση µάλιστα, όπως δώσαµε εµείς τότε, για να καλύψει το κενό.
Κάντε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό,
κύριε Πολάκη. Κλείστε, αν θέλετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κάντε το και πιο πλήρες, αν θέλετε, αλλά
έτσι. Έτσι δεν την ψηφίζουµε. Αν κάνετε αυτό που σας λέω, βεβαίως θα το κάνουµε. Καταλαβαίνουµε την ανάγκη. Περιγράψτε
αναγκαιότητες. Είναι γρήγορο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Επίσης για να βοηθήσω περισσότερο, η
πλατφόρµα έχει φτιαχτεί µε τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ. Το παιδιά εκεί είναι τζιµάνια. Θα σας βοηθήσουν να τη γράψετε, το πώς θα γίνει. Έτσι, όµως. Αυτό όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Ζήτησε και έχει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΚΚΕ, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και εγώ έχω ζητήσει
τον λόγο για µια ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με συγχωρείτε, αλλά
για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Σας δικαιολογώ, αλλά
έχετε µιλήσει για πρώτη φορά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και δεν µπορείτε να πάρετε ξανά τον λόγο, όταν ο κ. Καραθανασόπουλος οµιλεί πρώτη φορά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλάβατε.
Ήθελα µια ερώτηση προς τον κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως η Κυβέρνηση και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο προχωράει µε µεγάλη αποφασιστικότητα στη µετατροπή του αστικού
κράτους σε ακόµη πιο αποφασιστικό εργαλείο, σε ακόµη πιο
ικανό εργαλείο στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων, στην εφαρµογή των πολιτικών που εξυπηρετούν
τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων, σε ένα εργαλείο το
οποίο ταυτόχρονα υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των λαϊκών
στρωµάτων, καταργεί µια σειρά ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα, το οποίο θωρακίζεται µε κατασταλτικούς µηχανισµούς
απέναντι στο οργανωµένο εργατικό, λαϊκό και νεολαιίστικο κίνηµα.
Σ’ αυτή τη λογική εντάσσεται και η ψηφιακή διακυβέρνηση,
που επιλέξατε ως Κυβέρνηση να φέρετε µε τη διαδικασία του
επείγοντος σε ένα πολυνοµοσχέδιο µε µια σειρά άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις. Όλο αυτό έχει ξεφύγει από τη συζήτηση και ανοίγει σοβαρά ζητήµατα για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων η ψηφιακή διακυβέρνηση και, βεβαίως, διαµορφώνει
έναν µηχανισµό πολύ πιο αποτελεσµατικό για τη γρήγορη εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Όµως όλα αυτά τα ζητήµατα µπορούσαµε να τα είχαµε κουβεντιάσει πολύ πιο αναλυτικά. Η Κυβέρνηση επέλεξε να έρθει µε
το πολυνοµοσχέδιο για να φέρει µια σειρά άλλα σοβαρά ζητήµατα στη συζήτηση και τα οποία επί της ουσίας κατέλαβαν το
κύριο µέρος της αντιπαράθεσης.
Κατ’ αρχάς, έχει να κάνει µε τις αλλαγές που φέρνει στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση στα πλαίσια αυτών των αλλαγών
που είχε φέρει ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», όπου ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» δεν
είναι τίποτε άλλο παρά µια συνέχεια των προηγούµενων µεταρρυθµίσεων, του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπου
προσάρµοζε ακόµη περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων τους δήµους και τις περιφέρειες µε συγκεκριµένους, σαφείς στόχους.
Πρώτον, τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότη-
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τας. Σε αυτό επικεντρώνει η Νέα Δηµοκρατία. Ο κύριος Υπουργός στη χθεσινή του τοποθέτηση ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.
Τι θέλουν τους δήµους και τις περιφέρειες; Εργαλεία για την
ανάπτυξη, για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Όµως αυτή
ακριβώς η λογική αποτελεί και την προκρούστεια κλίνη για την
ικανοποίηση των εργατικών δικαιωµάτων, συµβάλλει στην υποβάθµιση της ζωής των λαϊκών στρωµάτων και µεταφέρει στις καλένδες έργα και υποδοµές που σχετίζονται µε τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως
είναι τα έργα αντισεισµικής θωράκισης, αντιπληµµυρικής και αντιπυρικής προστασίας.
Δεύτερον, κάνει ακόµη πιο βαθιά τη λογική της οικονοµικής
αυτοτέλειας µέσα από την αντιδραστική ταξική αντίληψη της ανταποδοτικότητας, µε νέους φόρους, νέα τέλη, για να µπορούν
να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες.
Τρίτον, διαµορφώνει ένα ακόµη πιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας των δήµων και των περιφερειών και της λειτουργίας τους
από το αστικό κράτος. Το Οικονοµικό Παρατηρητήριο είναι εδώ,
υπάρχει, η δηµοσιονοµική πειθαρχία και οι πλεονασµατικοί προϋπολογισµοί που επιβάλλει στους δήµους υπάρχουν, όπως
υπάρχει και η αποκεντρωµένη διοίκηση που όχι µόνο ελέγχει τη
νοµιµότητα αλλά και τη σκοπιµότητα των αποφάσεων, δηλαδή
να µη ξεφεύγει τίποτα από την αντιλαϊκή πολιτική.
Έτσι, λοιπόν, το συµπέρασµα της µεταρρύθµισης του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είναι η µετατροπή των δήµων και των περιφερειών σε
ένα εργαλείο ακόµη πιο αυστηρής εφαρµογής της αντιλαϊκής πολιτικής. Σε αυτό συµφωνεί και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
βεβαίως που εισηγήθηκε τη µεταρρύθµιση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
Πού επικεντρώνετε την αντιπαράθεσή σας; Στο δίληµµα «κυβερνησιµότητα ή δηµοκρατία». Έχουµε, δηλαδή, µια επανάληψη
της αποπροσανατολιστικής αντιπαράθεσης που παρακολουθήσαµε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Δηλαδή όλη η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο εκλογικό
σύστηµα. Και για αυτό ακριβώς αυτό έχει ευθύνες η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έφερε ένα τραγελαφικό εκλογικό σύστηµα.
Απλή αναλογική για τους δήµους και για τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, πλειοψηφικό για τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη.
Με αυτές τις αλλαγές τις οποίες κάνετε, κύριε Υπουργέ, διαµορφώνετε σε µηχανισµούς, σε όργανα των δήµων, όπως είναι
η οικονοµική επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µια πλαστή
πλειοψηφία. Και µάλιστα, όχι µόνο διαµορφώνετε µια πλαστή
πλειοψηφία, αλλά και µεταφέρετε αρµοδιότητες σε αυτές τις επιτροπές όχι και τόσο αθώες, όπως για παράδειγµα, η διαγραφή
χρεών έως 150.000 ευρώ, που µπορεί να γίνει µόνο από την οικονοµική επιτροπή.
Αλήθεια, 150.000 ευρώ ποιοι χρωστούν; Οι λαϊκές οικογένειες
χρωστούν στους δήµους; Επίσης υπάρχει διάταξη µε την οποία
µεταφέρετε αρµοδιότητα για διευκόλυνση των µεγαλοοφειλετών
από την οικονοµική απλά και µόνο επιτροπή για οφειλές πάνω
από 150.000 ευρώ και έχετε το θράσος και εσείς, ως Κυβέρνηση,
αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίζετε την πρόταση νόµου του ΚΚΕ,
που ζητούσε το δικαίωµα µε τεκµηριωµένη απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων να διαγράφει χρέος 500.000 ευρώ και να µην
προβαίνουν οι δήµοι σε κατασχέσεις; Αυτό το απορρίπτετε, για
να κάνουν οι δήµοι κατασχέσεις σε αυτούς που χρωστούν τα
λίγα, για τη λαϊκή οικογένεια, ενώ αντίστοιχα στους µεγαλοοφειλέτες δίνετε το δικαίωµα να διαγράφουν χρέη και τους δίνετε διευκολύνσεις.
Επίσης, η διάταξη η οποία υπάρχει για την αντιµετώπιση του
τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού είναι αδιανόητη. Βεβαίως σας άνοιξε τα µάτια ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε µια παρόµοια διάταξη στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Δηλαδή για να καταψηφίσει κάποια παράταξη το τεχνικό πρόγραµµα ή τον προϋπολογισµό, πρέπει να καταθέσει ολοκληρωµένη τεχνική αντιπρόταση για το τεχνικό πρόγραµµα και άλλη
ολοκληρωµένη πρόταση για τον προϋπολογισµό και να έχουν και
την έγκριση των υπηρεσιών. Δηλαδή στο Περιφερειακό Συµβούλιο Δυτικής Ελλάδος δεν θα έχουµε το δικαίωµα να καταψηφίζουµε το τεχνικό πρόγραµµα του προϋπολογισµού, από τη
στιγµή που δεν θα καταθέσουµε ολοκληρωµένη πρόταση. Αυτό
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λέτε µέσα. Δεν µετράνε οι ψήφοι αυτοί ως αρνητικές ψήφοι. Θα
µπορούµε απλά και µόνο να εκφέρουµε ακαδηµαϊκά τη γνώµη
µας; Παρευρισκόµαστε και χαιρετίζουµε δηλαδή; Αυτό κάνετε
και αυτό αποτελεί πρόκληση.
Δεύτερο ζήτηµα αυτής της αντιδραστικής λογικής την οποία
εισάγει η Κυβέρνηση είναι ακριβώς η όλη συζήτηση η οποία γίνεται για τα πανεπιστήµια και µάλιστα έχει φέρει και έναν ψευδεπίγραφο τίτλο: «Αναβάθµιση της ποιότητας του ακαδηµαϊκού
περιβάλλοντος». Χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση, αλλά και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και άλλοι Βουλευτές, κούφιες
εκφράσεις κενού περιεχοµένου. «Ακαδηµαϊκή ελευθερία». Πάρ’
τ’ αυγό και κούρευ’ το, άµα δούµε τι σηµαίνει αυτό το πράγµα.
Αλλά τι σηµαίνει, όµως, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος; Για εµάς έχει πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο. Πρώτον, σχολές µε ενιαία προγράµµατα σπουδών και µε
αποσαφήνιση του επιστηµονικού αντικειµένου που όχι µόνο θα
το έχουν, αλλά και θα µπορούν να έχουν κριτική άποψη στο επιστηµονικό αντικείµενο, µε µια κατηγορία πτυχίων για όλους τους
φοιτητές και όχι µε αυτές τις πολλές κατηγορίες πτυχίων. Τα πτυχία θα δίνουν άµεσα το δικαίωµα στην εξάσκηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και όχι αποσύνδεση, µε έρευνα και
καινοτοµία για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την παραγωγή νέας γνώσης που αποτελεί επαναστατική διαδικασία, µε
πλήρη ανάπτυξη των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών και των υποδοµών, µε καθηγητές πλήρους απασχόλησης, µε εργαζόµενους
πλήρους απασχόλησης και καλυµµένα όλα τα κενά και πάνω από
όλα µε δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς δίδακτρα -η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γενίκευσε τα δίδακτρα στα µεταπτυχιακά- και
µε πλήρη φοιτητική µέριµνα. Τι από όλα αυτά έχουµε;
Θα επιστρέψει τώρα η κανονικότητα και η κοινή λογική, όπως
είπε η κυρία Υπουργός; Ποια είναι αυτή η κοινή λογική; Με βάση
την άποψή της είναι ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενταγµένα σε δοκιµαστικούς σωλήνες,
αποστειρωµένα από οποιαδήποτε κοινωνική αναφορά όπου εκεί
θα λύνουν και θα δένουν, θα λυµαίνονται αυτά τα πανεπιστήµια
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και τα νατοϊκά προγράµµατα και σχέδια.
Και µε τη διαπάλη, την ψευδεπίγραφη, την αποπροσανατολιστική
για το άσυλο, θέλετε να συγκαλύψετε τη συµφωνία που υπάρχει
ανάµεσα στα αστικά κόµµατα, τη Νέα Δηµοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ,
το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους, ότι τον κυρίαρχο ρόλο στα πανεπιστήµια θα τον έχουν οι επιχειρήσεις. Τον έχουν οι επιχειρήσεις, όταν τα πανεπιστήµια είναι πανεπιστήµια της αγοράς. Και
όχι µόνο στην έρευνα, αλλά και στο ποια τµήµατα θα δηµιουργηθούν και ποια προγράµµατα σπουδών θα έχουν αυτά τα τµήµατα που θα καθορίζουν οι επιχειρήσεις. Οι αλλαγές του
Γαβρόγλου ακριβώς αυτό το σηµείο δείξανε.
Το ΝΑΤΟ θα αλωνίζει στα χρηµατοδοτικά ερευνητικά προγράµµατα για τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, µε πτυχία
πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα, µε κατάρρευση της φοιτητικής µέριµνας και την ιδιωτικοποίησή της.
Εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε βήµατα, άλµατα µπροστά
στην ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής µέριµνας και στην υποβάθµισή της.
Έχετε τόσο µεγάλη δυσανεξία και αλλεργία ως Κυβέρνηση για
τα δικαιώµατα των φοιτητών και σπουδαστών, που ένα άρθρο
υπήρχε µέσα στο σχέδιο διαβούλευσης για τους σπουδαστές
των τουριστικών σχολών στη Ρόδο και στο Ρέθυµνο που τους παραχωρεί πάσο και το αποσύρατε και δεν λέτε κουβέντα για αυτό.
Την ίδια στιγµή υπάρχει άρθρο µέσα που αυξάνετε τον µισθό του
Προέδρου του ΕΟΤ στον µισθό του γενικού γραµµατέα. Να, λοιπόν, ποια είναι η δυσανεξία σας, η αλλεργία σας σε ό,τι έχει να
κάνει µε τα φοιτητικά, σπουδαστικά δικαιώµατα και τις κατακτήσεις.
Και βεβαίως υπήρχε και υπάρχει θεσµικό πλαίσιο που µπορεί
να αντιµετωπίσει τα κακουργήµατα, τα εγκλήµατα κατά της
ζωής, αλλά δεν εφαρµόζεται. Για ποιον άλλωστε λόγο; Για να διευκολυνθούν αυτές οι ανατροπές στις οποίες φέρνετε εσείς.
Κοιτάξτε να δείτε: Αποτελεί πρόσχηµα ότι τα πανεπιστήµια
είναι κέντρα ανοµίας, ότι εκεί διακινούνται ναρκωτικά. Αλήθεια,
τη ναρκω-κουλτούρα ποιος την καλλιεργεί; Δεν την καλλιεργείτε
κι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα µε την ελευθερία επιλο-
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γής, µε τα κέντρα παροχής ελεγχόµενης χρήσης; Αποτελεί –λέεικέντρο παρεµπορίου. Αλήθεια, αυτοί οι οποίοι είναι ο τελευταίος
τροχός της άµαξας είναι το πρόβληµα και όχι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω και φέρνουν τα κοντέινερς από το εξωτερικό, εκτελωνίζοντάς τα, έχοντας τεράστιες αποθήκες στο κέντρο της
Αθήνας και αλλού και πάτε να πιάσετε αυτούς οι οποίοι πουλάνε
την πραµάτεια; Γιατί δεν αντιµετωπίζετε τα «µεγάλα ψάρια» του
παρεµπορίου, του οργανωµένου παρεµπορίου, αλλά το έχετε ως
πρόσχηµα για να επιβάλετε τη λογική του νόµου και τάξης; Στόχος της διάταξης αυτής, την οποία φέρνετε, είναι καθαρά το οργανωµένο φοιτητικό και µαζικό κίνηµα.
Απ’ αυτή την άποψη, λοιπόν, η καταστολή του οργανωµένου
φοιτητικού, εργατικού και µαζικού κινήµατος είναι, ακριβώς, εκεί
που βρίσκεται η ουσία των διατάξεων που φέρνετε και, βέβαια,
αξιοποιείτε σ’ αυτό τη δράση των διαφόρων κουκουλοφόρων,
των λεγόµενων γνωστών-αγνώστων -που όµως είναι πολύ γνωστός ο ρόλος τους και η προβοκατόρικη διαδροµή τους- για να
συκοφαντήσουν το άσυλο όλων αυτών, γιατί ακριβώς κουκουλοφόροι στην ιστορία ήταν οι συνεργάτες των κατακτητών, ήταν οι
δήµιοι που ντρεπόσαντε να βγάλουν τις µάσκες και τις κουκούλες τους.
Εδώ πέρα υπάρχει µια ιδιότυπη ανοχή στη δράση αυτών των
οµάδων από τους κρατικούς µηχανισµούς, για να µη µιλήσουµε
για υπόγειες διαδροµές αυτών των µηχανισµών µε τους κατασταλτικούς µηχανισµούς.
Απ’ αυτή την άποψη έχει στρώσει τον δρόµο για την κατάργηση του ασύλου η έκθεση Παρασκευόπουλου, που ταυτίζει τις
κινητοποιήσεις µε ποινικά αδικήµατα και εγκληµατικές ενέργειες,
ο νέος Ποινικός Κώδικας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ενώ
µειώνει τις ποινές, σε δύο άρθρα µόνο τις αυξάνει, στο άρθρο
168 για τη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών. Να, λοιπόν, πώς θα παρεµβαίνουν τα ΜΑΤ όταν εκδηλώνεται µια φοιτητική κινητοποίηση µέσα στο πανεπιστήµιο, µε αυξηµένες ποινές
και στο άρθρο 292 για παρακώλυση των συγκοινωνιών.
Όµως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε υψηλές επιδόσεις
στο κτύπηµα των δικαιωµάτων, των κατακτήσεων, στην αντιµετώπιση µε την καταστολή των µαθητικών, των νεολαιίστικων και
των εργατικών κινητοποιήσεων µε µαθητοδικεία και αγροτοδικεία.
Είναι υποκριτικές οι δηλώσεις που κάνουν οι υπόλοιποι δήθεν
περί ασύλου. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως είναι καθαρό. Θέλει την πλήρη
κατάργηση του ασύλου όπως είχε κάνει το 2011, και συµµετείχαν
και µερικοί άλλοι Βουλευτές.
Όµως, ακούσαµε και τροµακτικά ζητήµατα. Να µπει –λέει- face
control. Σε λίγο θα ζητάτε να ελέγχουν και την ίριδα. Όµως επί
της ουσίας σας δίνουν ιδέες όχι µόνο από τα δεξιά αλλά και από
τα λεγόµενα αριστερά, όπως είναι η πρόταση του κ. Βαρουφάκη
ως «λαγού». Τι πρότεινε; Πρότεινε –λέει- σώµα εσωτερικής
ασφάλειας εκπαιδευµένο, ένστολο και µε όλους τους κατάλληλους µηχανισµούς, για να προστατεύσει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Καραθανασόπουλε, θα κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για να προστατεύσει –
λέει- τα δικαιώµατα των ακαδηµαϊκών ελευθεριών. Να, λοιπόν,
πώς αποτελεί «λαγό» ο κ. Βαρουφάκης για αντιδραστικές αλλαγές µέσα στον χώρο των πανεπιστηµίων, γιατί υπάρχει αλλεργία
στις κινητοποιήσεις και στις διεκδικήσεις, γιατί θέλετε τον νόµο
και την τάξη, τη σιγή νεκροταφείου και τη σιδερένια γροθιά.
Όµως, κυρία Υπουργέ, ο λαός µας λέει το εξής: «Η ράβδος
έχει δύο άκρες». Μην το ξεχνάτε. Εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι
αυτό το πλαίσιο-τερατούργηµα που θέλετε να δηµιουργήσετε,
το φοιτητικό και εργατικό κίνηµα θα το καταστήσει ανενεργό.
Εδώ άνοιξε µια παρένθεση για τη Νοµική Σχολή της Πάτρας
και το άρθρο 65. Βεβαίως πατάτε σ’ όλο αυτό το πρόχειρο κατασκεύασµα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη δηµιουργία της νοµικής σχολής, για να την καταργήσετε. Είναι απύθµενη η
υποκρισία που έχετε, γιατί λέτε ότι υπάρχει πληθώρα δικηγόρων.
Μα καλά εσείς δεν είσαστε µε τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και την
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πολυδηµιουργία τους; Εσείς δεν λέγατε για αποσύνδεση των
πτυχίων από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ως πεµπτουσία της
πολιτικής σας; Και τώρα γι’ αυτό σας έπιασε ο πόνος; Άλλα είναι
τα ζητήµατα, απλώς να µη διευκολυνθούν ορισµένοι να µπορούν
να σπουδάζουν κοντά στον τόπο τους.
Επί της ουσίας είναι και προκλητική και προσχηµατική η αντιµετώπιση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από την πρυτανική αρχή, που βρήκαν ξαφνικά 40 εκατοµµύρια να δώσουν,
όταν σαράντα πέντε χρόνια τώρα η Αρχιτεκτονική Σχολή της Πάτρας λειτουργεί σε κοντέινερ, όταν δεκαπέντε χρόνια τώρα η
µισή Φοιτητική Εστία Πατρών είναι κατεστραµµένη από τον σεισµό και οι µισές κλίνες είναι εκτός λειτουργίας. Αλλά σε αυτά,
φωνή βοώντος! Κουβέντα καµµία!
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια πολύ σύντοµη αναφορά στα
υπόλοιπα άρθρα. Για την Επιτροπή Ανταγωνισµού όλη αυτή η
συζήτηση είναι υποκριτική. Θέλετε να συγκαλύψετε. Τη στιγµή
που συµβαίνουν σηµαντικότατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο µε την άµεση και την ισχυρότερη ακόµη
παρέµβαση των Αµερικανών και των νατοϊκών-ιµπεριαλιστών, συζητάµε για την κ. Θάνου και συγκαλύπτουµε την ουσία.
Ανεξάρτητες αρχές. Από ποιον είναι ανεξάρτητες αυτές οι
αρχές; Δεν τις έχουν διορίσει κάποιοι; Αλλά αυτή η πιπίλα των
ανεξάρτητων αρχών τι είναι; Είναι πρόσχηµα για να µεταφέρονται οι ευθύνες από την Κυβέρνηση σε αυτές τις ανεξάρτητες
αρχές και η Κυβέρνηση να το παίζει Πόντιος Πιλάτος.
Και τι καλύτερο παράδειγµα από το παράδειγµα των πρακτορείων διανοµής τύπου, του «ΑΡΓΟΣ» και του «EUROPA». Το
Υπουργείο Εργασίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σφύριζε αδιάφορα
κι έλεγε: «Εγώ δεν έχω καµµιά αρµοδιότητα, να το δει η Επιτροπή Ανταγωνισµού». Και η Επιτροπή Ανταγωνισµού τι έκανε;
Επέβαλε πρόστιµο κάποιων χιλιάδων ευρώ στη συγκέντρωση
που υπήρξε. Και είναι ερωτηµατικό αν πληρώθηκε.
Η ουσία ποια ήταν; Πάνω από εκατό εργαζόµενοι του πρακτορείου Europa έµειναν άνεργοι, στο δρόµο, χρωστώντας τους δεδουλευµένα και ταυτόχρονα το «ΑΡΓΟΣ», το οποίο πήρε όλη την
πίτα, εφάρµοσε ελαστικές εργασιακές σχέσεις και εργολαβίες.
Να, λοιπόν, ποια είναι η ουσία αυτών των πολιτικών και τι κάνουν
οι ανεξάρτητες αρχές. Γιατί ακριβώς αυτές οι ανεξάρτητες
αρχές εφαρµόζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
στο επίκεντρο της είναι η ικανοποίηση των αναγκών των µονοπωλίων. Και αυτό είναι υποκρισία όταν όλοι εσείς είστε υπέρ της
ελεύθερης αγοράς, που µε τους σιδερένιους νόµους της καπιταλιστικής οικονοµίας οδηγεί στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής, στη µεγέθυνση των επιχειρήσεων.
Και απλά το µόνο που κάνουν αυτές οι επιτροπές οι ανεξάρτητες είναι µικρο-µερεµέτια στο µοίρασµα της πίτας µεταξύ των
οικονοµικών µεγαθηρίων. Τόσα χρόνια τώρα αυτές οι επιτροπές
τι έκαναν; Βάλανε κανέναν φραγµό στην πορεία των τιµών; Ποιο
ήταν το αποτέλεσµα στη συρρίκνωση και στο βίαιο εκτόπισµα
των αυτοαπασχολούµενων και των εµπόρων; Αλλά εδώ υπάρχει
ο νόµος του συστήµατος του ότι το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή.
Βεβαίως δεν ξεχνάτε τα δώρα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, όπως είναι το άρθρο 84 κατά τη συνήθεια της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή προστίµων από τελωνειακές παραβιάσεις, παρά την υποκριτική στάση που κρατούσατε ως αντιπολίτευση. Ή τα άρθρα που αναφέρονται στο Ταµείο Αξιοποίησης
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε τη συµµετοχή ιδιωτών για την εµπορευµατοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την επιχειρηµατική τους αξιοποίηση µε σκοπό το κέρδος, κάνοντας ακόµη
πιο δύσκολη την επίσκεψη και τη γνωριµία της αρχαιολογικής και
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς για τα λαϊκά στρώµατα. Αυτό χαρακτηρίζει ακριβώς και την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση θέλω να κάνω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να ανακοινώσω κάτι
και θα σας δώσω τον λόγο µετά.
Θέλω να ανακοινώσω µια διόρθωση την οποία κάνουν οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά την πρότασή τους για τη
διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Διαβάζω τώρα τη
διορθωµένη αίτηση και θα πω τι διορθώνουν.
«Με βάση το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, εµείς, οι
Βουλευτές που υπογράφουν µε την παρούσα αίτηση, αιτούµεθα
τη διενέργεια ψηφοφορίας µε ονοµαστική κλήση επί των άρθρων
1 έως 12». Η προηγούµενη τοποθέτησή τους ήταν για τα άρθρα
1 έως 16. Δηλαδή διορθώνεται το άρθρο 16 γίνεται άρθρο 12.
Κατά τα άλλα παραµένει το ίδιο για τα άρθρα 64 και 65 και 101.
Το λέµε αυτό γιατί ο κ. Τζανακόπουλος χθες, και γράφτηκε στα
Πρακτικά, ανακοίνωσε για τα άρθρα 1 έως 16. Είναι για τα άρθρα
1 έως 12.
Έχει ζητήσει το λόγο επί προσωπικού ο Πρόεδρος του
ΜέΡΑ25, ο οποίος έχει και τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνάδελφοί του ΚΚΕ, εµείς ως ΜέΡΑ25 εκτιµούµε ιδιαίτερα
τον τρόπο µε τον οποίο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας περιφρουρεί -και περιφρουρεί πολύ αποτελεσµατικά- τις πορείες στο
κέντρο της πόλης της Αθήνας και των υπόλοιπων πόλεων. Το κάνετε µε υποδειγµατικό τρόπο, µε συντρόφους σας που φοράνε
περιβραχιόνια, δηλαδή µία µορφή στολής, διακριτικών
Εµείς ως ΜέΡΑ25 θεωρούµε ότι ο µόνος τρόπος να αποφευχθεί η κατάργηση του ασύλου είναι η περιφρούρηση του ασύλου,
όπως εσείς περιφρουρείτε τόσο σωστά τις πορείες σας µε οργανωµένο τρόπο. Θεωρούµε ότι η πανεπιστηµιακή κοινότητα έχει
υποχρέωση να περιφρουρεί τον εαυτό της, την περιουσία, τους
φοιτητές, τους φοιτητικούς συλλόγους µε µία υπηρεσία προφύλαξης, διαφύλαξης, περιφρούρησης του πανεπιστηµιακού ασύλου, η οποία να λογοδοτεί µόνο στην πανεπιστηµιακή κοινότητα,
στις πρυτανικές αρχές και στους φοιτητικούς συλλόγους.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, δεδοµένης της εκτίµησής
µας στη δική σας παράδοση περιφρούρησης οι χαρακτηρισµοί
σας να είναι αντίστοιχα συντροφικοί απέναντί µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρουφάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για µια κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς εγώ αναφέρθηκα
στην αναφορά περί ένστολης εσωτερικής ασφάλειας εκπαιδευµένης και µε εξοπλισµό, που αυτό θυµίζει αστυνοµία πανεπιστηµίων. Είναι άλλο πράγµα το πώς περιφρουρεί ο κάθε χώρος τα
δικαιώµατά του και, βεβαίως, η περιφρούρηση του ασύλου έγκειται στους εργατικούς και φοιτητικούς συλλόγους και όχι
αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.
Νίκη Κεραµέως, για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ µόνο τριάντα
δευτερόλεπτα.
Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα απλά να διευκρινίσω κάτι.
Πράγµατι, υπήρχε µία διάταξη για τα φοιτητικά πάσα, θα επανέλθει η διάταξη. Ο λόγος που αποσύρθηκε είναι για να έρθει
συνολικά σε ένα πλέγµα και άλλων δικαιωµάτων όσον αφορά
τους φοιτητές. Άρα για αυτό αποσύρθηκε, θα έρθει σε µία συνολικότερη ρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κυρία
Κεραµέως.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Επικρατείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο πολλαπλών αντικειµένων µε οριζόντιο χαρακτήρα επείγοντος
και λόγω του περιορισµένου χρόνου θα πάω απευθείας στο
θέµα.
Ξεκινώ απαντώντας σε ερώτηση που ετέθη από την Αντιπολίτευση αναφορικά µε τις σχεδιαστικές αρχές των συστηµάτων. Τι
σηµαίνει σχεδιαστικές αρχές των συστηµάτων; Θα χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα. Στο Ηνωµένο Βασίλειο όταν ιδρύθηκε η Digital Service, η εκεί ψηφιακή υπηρεσία, το πρώτο πράγµα το
οποίο έκαναν ήταν ότι ανήρτησαν ένα κείµενο µε δέκα αρχές.
Είπαν πως ό,τι κάνουµε θα υπακούει σε δέκα αξίες.
Λέω τέσσερις ενδεικτικές. Ξεκίνα µε τις ανάγκες του χρήστη.
Κάνε λιγότερα. Κάνε τα συστήµατα ανοιχτά. Χτίσε ψηφιακές υπηρεσίες και όχι ιστοσελίδες. Και ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ γενικό, αλλά έχει πάρα πολύ µεγάλη αξία να µπορείς να έχεις
τέτοιου τύπου αρχές, γιατί µετά κοιτάζεις το κάθε σύστηµα και
ρωτάς αν υπακούει σε αυτές τις αρχές και σε αυτές τις σχεδιαστικές αξίες.
Για παράδειγµα, αν δούµε την ιστοσελίδα µιας ελληνικής υπηρεσίας, πάρτε τον ΕΦΚΑ, θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν υπακούει
σε αυτές τις αρχές. Άρα τι θα πρέπει τώρα εµείς να κάνουµε;
Γιατί δεν τις έχουµε θέσει; Πρέπει να θέσουµε ποιες είναι οι
αρχές οι δικές µας και να ξεκινήσουµε να κοιτάζουµε το κάθε τι
µέσα από αυτό το πρίσµα.
Σε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο στο άρθρο 47 σε σχέση µε τα δεδοµένα και στο άρθρο 48 µιλάµε για τη διαχείριση των δεδοµένων σε σχέση µε τη διαλειτουργικότητα. Και εκεί ουσιαστικά
ξεκινάµε από την πρώτη αρχή, γιατί σε αυτό εδώ το κείµενο για
το οποίο έγινε και λόγος στις επιτροπές, στη Βίβλο Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού, όπου αυτό είναι µία εσωτερική δουλειά, ένα
προσχέδιο που το διαµορφώνουµε εσωτερικά µετά θα βγει στη
διαβούλευση όταν ολοκληρωθεί η δουλειά µας, εκεί ουσιαστικά
µιλάµε για µια αρχή που λέγεται «µόνον άπαξ», once only στα
αγγλικά, µόνο µία φορά. Αυτό ξεκινάει από την Εσθονία.
Τι λέει αυτή αρχή; Λέει ότι ο κάθε πολίτης θα πρέπει να βάζει
τα δεδοµένα σε ένα σύστηµα µόνο µία φορά και µετά τα συστήµατα, ουσιαστικά, να ενηµερώνουν το ένα το άλλο, ο πολίτης να
µην έχει ρόλο διακοµιστή εγγράφων. Αυτό είναι πολύ δύσκολο
να το πετύχουµε, θέλει πάρα πολλή δουλειά για να γίνει. Ωστόσο
πρέπει να είναι ο στόχος και θα ο στόχος συνολικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µιµούµενοι αυτό το καλό παράδειγµα της Εσθονίας.
Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να µου
επιτρέψετε να σχολιάσω κι ένα άλλο κοµµάτι αυτού του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα το άρθρο 64 για το άσυλο.
Επί της ουσίας εδώ υπάρχει µια συµβολική αντίφαση, αντίφαση όχι του νοµοθέτη, αλλά της εθνικής συγκυρίας. Η αντίφαση
είναι ότι από τη µια ερχόµαστε να ρυθµίσουµε µια εµπροσθοβαρή εκκρεµότητα –γιατί και ας έχουµε καθυστερήσει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, είναι ένας συµβολισµός, ένας συνειρµός
του 21ου αιώνα το τι θα γίνει µε τα ψηφιακά συστήµατα της
χώρας- και από την άλλη ερχόµαστε να ρυθµίσουµε µια εθνική
εκκρεµότητα, µια ελληνική ιδιαιτερότητα του 20ου αιώνα, το
άσυλο.
Το ελληνικό πανεπιστήµιο ήταν το επίκεντρο του µεταπολεµικού ελληνικού αφηγήµατος. Τα παιδιά του Εµφυλίου και της Κατοχής ήθελαν να κάνουν έναν πράγµα, να σπουδάσουν τα δικά
τους παιδιά. Κι αυτά τα παιδιά τα δικά τους. Κι αυτό το πετύχαµε.
Ήταν ο ιµάντας της κοινωνικής κινητικότητας της χώρας. Αλλά
ταυτόχρονα ισχύει και το ρητό του Αϊνστάιν: «η ζωή είναι σαν το
ποδήλατο. Αν σταµατήσεις να κάνεις πεντάλ πέφτεις».
Η µεγάλη κατάκτηση της Μεταπολίτευσης ήταν η εµπέδωση
της δηµοκρατίας στον τόπο και η εισαγωγή της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα. Η ελληνική δηµοκρατία είναι ώριµη κι αυτό
ήταν κατάκτηση απ’ όλες τις πτέρυγες του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο απεδείχθη από την οικονοµική κρίση είναι ότι
εν τέλει η δηµοκρατία είναι ισχυρή, είναι ώριµη. Η δηµοκρατία
υπάρχει. Κι αυτό τι σηµαίνει; Είναι κατοχυρωµένη. Δεν χρειάζεσαι
άσυλο από αυτή τη δηµοκρατία. Δεν χρειάζεσαι τείχος από αυτή
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τη δηµοκρατία. Χρειάζεσαι αντίθετα τα όποια τείχη να πέσουν.
Επιτρέψτε µου να µοιραστώ µαζί σας δυο σύντοµες ιστορίες.
Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ένα ξένο πανεπιστήµιο. Περπατάς.
Βλέπεις στην είσοδο ότι υπάρχει ασφάλεια του πανεπιστηµίου
και βλέπεις ότι υπάρχει κάρτα µε την οποία πρέπει να µπεις. Στην
πορεία µπαίνεις µέσα στον χώρο, βλέπεις ότι είναι κατά βάση καθαρός. Σε συγκεκριµένο πανεπιστήµιο αναφέροµαι. Βλέπεις ότι
υπάρχουν και πολιτικές νεολαίες στον χώρο, διαφορετικές, βέβαια, απ’ αυτές που έχουµε στην Ελλάδα σε σχέση µε τον τρόπο
λειτουργίας τους. Το ενδιαφέρον δεν είναι αυτή η ιστορία. Το ενδιαφέρον είναι το ποιο ήταν το πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο
ήταν της Nanterre απ’ όπου ξεκίνησε ο Μάης του 1968. Την καθιστά ενδιαφέρον παράδειγµα, γιατί αν οι Γάλλοι που νοµίζω διακρίνονται για την επαναστατικότητά τους, για το τι ιδέες
παράγουν και τι ιδεολογικά ρεύµατα στα πανεπιστήµιά τους,
µπόρεσαν να το ρυθµίσουν νοµίζω ότι µπορούµε να το ρυθµίσουµε κι εµείς.
Επιτρέψτε µου να κλείσω µε µια άλλη ιστορία. Μάιος 2010.
Έχει έρθει στην Ελλάδα ο πιο διάσηµος αρθρογράφος των
«NEW YORK TIMES» ο κ.Τόµας Φρίντµαν. Έχει συναντήσει την
τότε πολιτική ηγεσία και γράφει ένα άρθρο. Και λέει «εγώ δεν θα
κοιτάζω τα οικονοµικά µεγέθη στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια,
δεν θα κοιτάζω τα spread, τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Δεν θα
κοιτάζω τίποτα απ’ όλα αυτά. Θα κοιτάζω τι κάνουν οι νέοι Έλληνες». Και καταλήγει «αν τους δεις να φεύγουν, ξεκίνα να πουλάς ελληνικά οµόλογα. Αν τους δεις να µένουν και κάποιους να
γυρνάνε πίσω, τότε έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσεις να κοιτάς
ξανά την Ελλάδα και να επενδύεις σ’ αυτή».
Η Κίνα εισάγει την τεχνητή νοηµοσύνη στα λύκειά της. Η Φινλανδία εισάγει την τεχνητή νοηµοσύνη στα λύκειά της. Σήµερα,
8 Αυγούστου 2019, εµείς είµαστε εδώ για να µιλήσουµε για το
άσυλο. Πρέπει να αλλάξουµε αιώνα σε κάποια πράγµατα.
Επιτρέψτε µου να τελειώσω λέγοντας ότι αυτή η προσέγγιση
πρέπει να είναι η πυξίδα µας για τα επόµενα χρόνια. Έχει λήξει
η εποχή της αυτοαναφορικότητάς µας. Δεν είναι µόνο ζήτηµα οικονοµικής ανασυγκρότησης και οικονοµικής ανάκαµψης του
τόπου. Είναι ζήτηµα υπόστασης. Πρέπει η ελληνική κρίση να µη
µετατραπεί σε ελληνική παρακµή. Το έτος 2000 η Ελλάδα είχε
οικονοµία, είχε ΑΕΠ όσο είχαν όλα τα Βαλκάνια αν τα διπλασίαζες. Και σήµερα η ρουµάνικη οικονοµία είναι µεγαλύτερη πια από
την ελληνική. Κι αυτό κάτι σηµαίνει. Αντανακλά τις ευθύνες όλων
µας για να υπερβούµε αυτή την κατάσταση. Ο µόνος τρόπος για
να το πετύχουµε είναι να τρέξουµε γρήγορα προς τα µπρος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, από το Βήµα της Ολοµέλειας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συµπολίτες µου στη Θεσσαλονίκη για την τιµή που
µου έκαναν και την εµπιστοσύνη που µου έδειξαν στις πρόσφατες εκλογές. Δεσµεύοµαι ότι µε όλες µου τις δυνάµεις θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στη µεγάλη αυτή ευθύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δηµοκρατία και τα στελέχη µας επίµονα και
σταθερά, ιδίως στις τελευταίες προεκλογικές αναµετρήσεις του
Μαΐου και του Ιουλίου, υπόσχονταν πρώτα και πάνω απ’ όλα την
κανονικότητα. Το είπαµε και αυτό κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα, το τρίτο µέσα σε
λίγες µέρες, φέρνει µεγάλες αλλαγές στην καθηµερινότητα του
πολίτη σε πολλούς τοµείς. Εκφράζετε την απορία σας, κυρίες
και κύριοι της Αντιπολίτευσης, για το εάν και κατά πόσο οι ρυθµίσεις που συζητάµε έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Κατά τη γνώµη
σας, δηλαδή, δεν πρέπει να δουλέψουν οι πόλεις και οι περιφέρειες µε τις νέες διοικήσεις τους από την 1η Σεπτεµβρίου; Δεν
θα αρχίσει η ακαδηµαϊκή χρονιά σε λίγες µέρες από τον Σεπτέµβριο; Δεν αποτελεί ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς συµπολίτες µας να γλιτώσουν τις ουρές της ντροπής έστω και µία µέρα
νωρίτερα; Δεν είναι αναγκαίο να βγουν το συντοµότερο οι τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες συντάξεις που είναι σε εκκρεµότητα εδώ
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και δύο-τρία χρόνια; Δεν είναι αναγκαίο να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ψηφιακό κράτος άµεσα, κερδίζοντας τον χαµένο
χρόνο; Μας εκπλήσσετε δυσάρεστα µε την αντίδρασή σας ότι
όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Ε, λοιπόν, γίνονται γρήγορα και
σωστά γιατί αυτή την εντολή µας έδωσε ο ελληνικός λαός που
πείστηκε από την πρότασή µας.
Προχωρώ σε κάποιες παρατηρήσεις για το νοµοσχέδιο. Ο
Πρωθυπουργός και η παράταξή µας είναι γνωστό πως είµαστε
διαχρονικά πολύ φιλικοί προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύουµε πως είναι πυλώνας λειτουργίας του ελληνικού κράτους, φορέας της τοπικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια,
καταλύτης της εθνικής οικονοµίας. Αντίθετα οι συνάδελφοί µας
ιδίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, βλέπετε την τοπική αυτοδιοίκηση σαν πολιτικό εργαλείο για να εξυπηρετήσετε τους σκοπούς σας. Άλλωστε οι πολίτες σάς δίνουν παραδοσιακά πολύ
µικρά ποσοστά εµπιστοσύνης στους δήµους.
Σήµερα επιµένετε ακόµη στο θεώρηµα περί συναινέσεων και
συγκλίσεων στη διοίκηση των δήµων, το οποίο δήθεν διευκολύνει
η απλή αναλογική σας. Όµως ξεχνάτε φαίνεται την καθολική και
απόλυτη αντίδραση των δηµάρχων όπου µε ένα στόµα ζητούσαν
από τον αρµόδιο τότε Υπουργό να µην αλλάξει τον εκλογικό νόµο
διότι θα λειτουργήσει διαλυτικά για την τοπική αυτοδιοίκηση,
διότι θα ευνοήσει τη συναλλαγή. Αλλά και σήµερα κάνετε πως
δεν βλέπετε ότι υπάρχει πρόβληµα; Πως δεν θα λειτουργήσουν
όσες πόλεις δεν κατάφεραν να εκλέξουν δήµαρχο από την
πρώτη Κυριακή; Και δεν είναι µόνο η περίπτωση του δεύτερου
µεγαλύτερου δήµου στη χώρα, της Θεσσαλονίκης, η οποία,
πράγµατι, πιστεύω ότι θα βρει µια λύση στο πρόβληµά της µέσα
από αυτή τη ρύθµιση του σχεδίου νόµου. Είναι χαρακτηριστική,
όµως, η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Ρωτήστε και εµάς. Κάτι
ξέρουµε. Είναι και ο συνάδελφος, ο κ. Δελής, που ακόµη συµµετέχουµε για λίγες µέρες στο Δηµοτικό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης. Θυµίζω ότι ο νέος δήµαρχος διαθέτει µόλις επτά στα
σαράντα εννιά µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ποιο είναι τελικά το πρόβληµά σας; Δεν σας αρέσουν οι συµπράξεις που προβλέπει το νοµοσχέδιο; Δεν σας αρέσει ότι συµµετέχει υποχρεωτικά σε αυτές η παράταξη του δηµάρχου;
Δηλαδή, να µη συµµετέχει; Πώς το φαντάζεστε; Αλλά και η σύµπραξη, σύγκλιση δεν είναι; Συναίνεση δεν προϋποθέτει;
Θα προχωρήσω πολύ γρήγορα σε µια αναφορά στη ρύθµιση
για το άσυλο, η οποία βοηθά να αναβαθµίσει επί της ουσίας το
πανεπιστήµιο, να βελτιώσει και να καθαρίσει το ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Έτσι γίνεται αληθινή κυψέλη παραγωγής ιδεών, ελεύθερης σκέψης και διαλόγου. Αυτή ήταν µια από τις πιο καθαρές
εντολές που πήρε η Κυβέρνησή µας.
Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη η πόλη κόβεται συχνά στα δύο
καθώς γνωστοί-άγνωστοι, οι οποίοι έχουν βέβαια ονοµατεπώνυµο στην πόλη µας, σε προγραµµατισµένες ή έκτακτες δραστηριότητές τους, αφού κάνουν µπάχαλο το κέντρο της πόλης,
καταφεύγουν στο πανεπιστήµιο µέσα σε διάστηµα ενός ή δύο
λεπτών. Σας θυµίζω, επίσης, ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
είχε γίνει εστία µόλυνσης για τη δηµόσια υγεία όταν γνωστοίάγνωστοι δεν επέτρεπαν στα συνεργεία καθαρισµού να κάνουν
τη δουλειά τους. Μάλιστα άσκησαν σωµατική βία και στους φοιτητές που εθελοντικά επιχείρησαν να το κάνουν αυτό.
Το µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς, η Ροτόντα, βρίσκεται
στα διακόσια µέτρα από το πανεπιστήµιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να τηρήσουµε όλοι τον χρόνο µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ολοκληρώνω σε δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Υπολείπονται πενήντα συνάδελφοι, πολιτικοί Αρχηγοί και Υπουργοί. Σας παρακαλώ, να προσαρµοστούν όλες οι οµιλίες στα πέντε λεπτά.
Ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω αµέσως.
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Η Ροτόντα, λοιπόν, είναι στα διακόσια µέτρα από το πανεπιστήµιο, σε µία πολύ πυκνοκατοικηµένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου στα αλήθεια πέφτουν πιστολιές και µαχαιριές,
ανάµεσα στις συµµορίες αλλοδαπών διακινητών βαρύτατα κακοποιών στοιχείων που διακινούν ναρκωτικά. Ξέρετε, µόλις κάνει
την εµφάνισή της η Αστυνοµία, αυτοί καταφεύγουν αµέσως µέσα
στο πανεπιστήµιο.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι αυτή η ρύθµιση για το πανεπιστηµιακό άσυλο προφανώς και δεν θα δώσει δικαίωµα στις αρµόδιες αρχές να αυθαιρετούν, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα
ιδίως στους νέους ανθρώπους να απολαύσουν καθαρά και
ασφαλή πανεπιστήµια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωρικάκος, για να καταθέσει κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, τέσσερις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Οι
δύο είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε
να τις δείτε και αν υπάρχει κάποια διευκρινιστική ερώτηση, είµαι
στη διάθεση των συναδέλφων. Μία είναι αρµοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και µία του Υπουργείου Παιδείας και
παρακαλώ την κ. Κεραµέως να την εξηγήσει.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα πρέπει να αναγνωστούν,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η κ. Κεραµέως έχει τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο µία διευκρίνιση. Καταθέτουµε µία νοµοθετική στο άρθρο
64 παράγραφος 3, η οποία διάταξη πλέον γίνεται ως εξής:
«Εντός των χώρων των ΑΕΙ οι δηµόσιες αρχές ασκούν όλες τις
κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της επέµβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».
Αλλάξαµε τις «αρµόδιες αρχές» σε «δηµόσιες αρχές» και διευκρινίζουµε κιόλας ότι αυτές οι αρµοδιότητες είναι επιπροσθέτως των όποιων αρµοδιοτήτων έχουν οι πρυτανικές αρχές εκ του
νόµου από άλλα νοµοθετήµατα.
Άρα οι πρυτανικές αρχές έχουν ήδη αρµοδιότητες, εδώ µιλάµε
για τις δηµόσιες αρχές, οι οποίες πλέον θα ασκούν τις αρµοδιότητές τους και εντός των χώρων των ΑΕΙ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία, ευχαριστούµε.
Να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Γεωργιάδης για πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τρία θέµατα αφορούν το δικό µας Υπουργείο, θα πω τα πιο
γρήγορα, για να µείνω στο ζέον στο τέλος.
Το πρώτο θέµα. Όπως ξέρετε, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία που αφορά τη στέγαση υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας,
Έρευνας Τεχνολογίας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υφυπουργό τον κ. Δήµα, ο οποίος συνεργάστηκε πάρα πολύ γι’ αυτό
και είναι εδώ για την παροχή όποιων επιπρόσθετων διευκρινίσεων χρειάζονται, κύριοι συνάδελφοι, και επίσης θέλω να τον
συγχαρώ, γιατί µέσα σε λιγότερο από είκοσι µέρες βρήκε µαζί
µε τη Γραµµατεία του Πρωθυπουργού λύση σε ένα θέµα το
οποίο χρονίζει, όπως όλοι γνωρίζετε, για πάρα πολύ καιρό.
Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας στεγάζεται εδώ
και πάρα πολλά χρόνια σε ένα κτήριο, το οποίο δεν πληρούσε
τις ανάγκες της γενικής γραµµατείας. Οι διαµαρτυρίες από τους
υπαλλήλους ήταν πάρα πολλές και αποφασίσαµε να δράσουµε
καίρια και αποφασιστικά.
Ένα, λοιπόν, κτήριο, το Κεντρικό Κτήριο της Ιππασίας µεταφέρεται από το υπερταµείο στη χρήση της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας Τεχνολογίας. Εξοικονοµούµε σχεδόν 400.000 ευρώ
ετησίως, παρέχουµε στους υπαλλήλους σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας αντάξιο µιας
γραµµατείας, που και εσείς και ο κ. Τσίπρας στην οµιλία του χαρακτήρισε ως έχουσα εξαιρετική σηµασία για το ελληνικό κράτος.
Άρα, λοιπόν, ένα χρόνιο πρόβληµα πολλών ετών λύνεται µε
αυτή τη συγκεκριµένη τροπολογία. Σας παρακαλώ, να την υπερψηφίσετε και να µην τσακωνόµαστε για τα αυτονόητα.
Τώρα το δεύτερο που αφορά το Υπουργείο µας είναι το
άσυλο. Το άσυλο υπό ποία έννοια, όµως, κύριε δήµαρχε; Υπό την
έννοια του παρεµπορίου. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης
έχει και την αρµοδιότητα πατάξεως του παρεµπορίου. Και αναρωτιέµαι όσοι συνάδελφοι δεν ψηφίσετε την τροπολογία της
Υπουργού Παιδείας κ. Κεραµέως για το άσυλο τι ακριβώς προτείνετε να κάνουµε µε το παρεµπόριο, παραδείγµατος χάρη στην
Πατησίων, κύριε Καµίνη. Κυβερνήσατε ως Δήµαρχος και τα είδατε. Ήσασταν πολλά χρόνια εκεί, το ξέρετε ότι είναι έτσι και λυπούµαι που έρχεστε µε ιδεοληψία στο Κοινοβούλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Εγώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τι γίνεται σήµερα για όποιον περπατήσει εκεί;
Είναι απλωµένα τα προϊόντα στα πεζοδρόµια. Απλωµένα όλα τα
παράνοµα προϊόντα όλα τα λαθραία. Αυτοί που τα πουλάνε,
κύριε Σκανδαλίδη, είναι µέσα από τα κάγκελα. Όσες φορές και
να στείλουµε εµείς τις αρµόδιες αρχές για να ελέγξουν το παρεµπόριο, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Κάνουν ένα βήµα πίσω
και χαµογελάνε στα ελεγκτικά όργανα, καθόσον ουδείς µπορεί
να περάσει την πόρτα του πανεπιστηµίου είτε να συλλάβει τους
ανθρώπους για το παρεµπόριο είτε να κατάσχει τα προϊόντα είτε
να κάνει οτιδήποτε άλλο.
Άρα όλη η συζήτηση που κάνουµε είναι µια συζήτηση ανθρώπων που απλώς δεν θέλουν να συνεννοηθούν ανθρώπινα. Είναι
απολύτως προφανές ότι όταν ένα κρατικό όργανο πηγαίνει να
ελέγξει το παρεµπόριο και είναι στην Πατησίων θα πρέπει να
µπορεί να µπει µέσα και να κυνηγήσει και να συλλάβει αυτούς οι
οποίοι κάνουν το παρεµπόριο. Εκτός αν θέλετε να προστατεύετε
τους λαθρέµπορους. Μόνο έτσι µπορεί να εξηγηθεί η εµµονή
σας κατά της καταργήσεως του ασύλου µε τον τρόπο που ίσχυε
πριν! Γιατί ασφαλώς ως προς την υπεράσπιση της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας δεν υπάρχει καµµία απολύτως αλλαγή.
Αφήστε δε για να µιλήσω εκ του γενικού, ότι το να µιλάµε στα
αλήθεια για ελεύθερη διακίνηση ιδεών στα ελληνικά πανεπιστήµια είναι σχεδόν αστείο.
Να µην πω για τον εαυτό µου ότι δεν µπορώ να πάω σε κανένα
ελληνικό πανεπιστήµιο να µιλήσω χωρίς συνοδεία αστυνοµικών
και στρατιωτικών δυνάµεων, διότι αλλιώς θα µε κάψουν ζωντανό.
Θα µε κάψουν ζωντανό, εάν πάω σήµερα στο πανεπιστήµιο εγώ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για αυτό και δεν έχω πάει εδώ και χρόνια υπό τις απειλές ότι
αν µπω µέσα θα µε κάψουν. Παρακαλώ κάποιον από εσάς να
πάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν καταργήσετε το
άσυλο, θα πας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αποδέχεστε, κυρία Αναγνωστοπούλου, το
πραγµατικό γεγονός ότι άνθρωποι σαν κι εµένα δεν µπορούν να
µπουν στο πανεπιστήµιο, ναι ή όχι; Το αποδέχεστε ή το ακούτε
για πρώτη φορά;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα µη µου µιλάτε εµένα για ελεύθερη διακίνηση ιδεών, γιατί
είστε ψεύτες και υποκριτές. Δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση
ιδεών στο πανεπιστήµιο σήµερα! Υπάρχει η βία της άκρας Αριστεράς που όταν κάποιος δεν είναι αρεστός σε αυτούς, τον δέρνουν, τον καίνε, τον σπάνε στο ξύλο. Και αυτό δεν είναι άσυλο
ιδεών. Αυτό είναι άσυλο βίας! Όποιος αυτό δεν το λέει µε ειλικρίνεια, είναι ψεύτης! Για να τελειώνουµε µε την πλάκα.
Άρα πολύ καλά κάνει η κυρία Υπουργός και φέρνει –τι
πράγµα;- την πραγµατική υπεράσπιση της ελευθερίας των ιδεών
στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα! Γιατί σήµερα δεν υπάρχει πραγµατική
ελευθερία της υπερασπίσεως των ιδεών στα ελληνικά πανεπιστήµια! Σήµερα υπάρχουν οµάδες ανθρώπων οι οποίοι ασκούν σωµατική βία και µε αυτή τη σωµατική βία ελέγχουν όλο το
πανεπιστήµιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και κλείνω. Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή, µετά από τη συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή -για να µην λέµε τα ίδια-, τις
συνεντεύξεις που έδωσε η κυρία Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά της νοµοθετικής ρυθµίσεώς µας για το θέµα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Και θέλω να πω µόνο τα εξής:
Την άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή να ισχυρίζεται ότι δεν
έχει καµµία κοµµατική ταύτιση. Στο πρώτο της επιχείρηµα ότι
όλοι οι Πρόεδροι του Αρείου Πάγου έχουν επιλεγεί από µια κυβέρνηση –άρα το να λέµε ότι επελέγη ως Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου από τον κ. Τσίπρα, αυτό θα σήµαινε ότι όλοι οι Πρόεδροι
του Αρείου Πάγου είναι κοµµατικά ελεγχόµενοι από όποιον τους
επέλεξε- η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και προφανής:
Δεν επελέγησαν, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι οι Πρόεδροι του
Αρείου Πάγου από τη θέση εννέα στη θέση ένα. Η κ. Θάνου είχε
την προκλητική εύνοια του κ. Τσίπρα, όπως στην αρχική επιλογή.
Προσπέρασε οκτώ αξίους συναδέλφους της για να πάρει αυτή
τη θέση, ακριβώς διότι την ήθελε ο κ. Τσίπρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεύτερον, η εύνοιά του προς την κ. Θάνου
συνεχίστηκε, όταν αµέσως µετά τη λήξη της θητείας της και
αφού προσπάθησε η παρελθούσα κυβέρνηση πολύ να παραβιάσει και το Σύνταγµα για να αλλάξει τα όρια ηλικίας, για να παραµείνει περισσότερο στον Άρειο Πάγο, τη διόρισε κατευθείαν στο
Πρωθυπουργικό Γραφείο. Και στη συνέχεια, ενώ πλέον ήταν βέβαιο ότι η Κυβέρνηση έφευγε –γιατί οι δηµοσκοπήσεις ήταν σε
όλους µας γνωστές και η βούληση του ελληνικού λαού ήτο πια
φανερή σε όλους- τη διορίσατε µε την καθολική αντίδραση της
Βουλής, πλην τότε της Χρυσής Αυγής, σε µια θέση ανεξάρτητης
αρχής για πολλά χρόνια.
Άρα το να ισχυρίζεται βασίµως κάποιος, που έχει αυτή την εύνοια από ένα συγκεκριµένο κόµµα στο παρελθόν, ότι δεν µπορεί
να ταυτίζεται µε ένα κόµµα, µε συγχωρείτε, αλλά είναι εξωφρενικό. Η δε άποψή της ότι εκείνη δεν παραιτείται οτιδήποτε και να
συµβεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχουµε φτάσει στα
οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων): Κλείνω, αλλά αυτό είναι ένα θέµα που απασχόλησε τη Βουλή επί πέντε µέρες. Ένα λεπτό. Δεν είναι όλα τα
ίδια.
Το γεγονός ότι η κ. Θάνου δηλώνει παντού «εγώ δεν παραιτούµαι µε τίποτα όσοι νόµοι και να ψηφιστούν» µε συγχωρείτε,
αλλά είναι σχεδόν αξιοθρήνητο. Το να δηλώνει δηµοσίως ένας
άνθρωπος, «όσοι νόµοι και να ψηφιστούν εµένα δεν µε αφορούν», ο οποίος αγαπάει τόσο πολύ την καρέκλα του για να το
δηλώνει, µε συγχωρείτε, θα έπρεπε να είναι απολύτως καταδικαστέο και ως έκφραση από την ελληνική Βουλή. Εκτός αν θέλετε να πείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χωρίς την κ. Θάνου δεν
λειτουργεί το ελληνικό κράτος και ότι είναι η µόνη αναντικατάστατη σε όλη την ελληνική δηµόσια διοίκηση.
Άρα, λοιπόν, για να το κλείσουµε, δεν έχει κανένα φωτογραφικό χαρακτήρα η διάταξη, όπως επαρκώς εξηγήσαµε.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Τζανακόπουλε, µη µε προκαλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξέρετε, η αγάπη σας για το Σύνταγµα, όταν
είστε η κυβέρνηση µε το παγκόσµιο ρεκόρ αντισυνταγµατικών
νόµων στο δικαστήριο, πραγµατικά µε ξεπερνάει. Φέρατε τον
νόµο Παππά και κρίθηκε αντισυνταγµατικός στο δικαστήριο. Ξήλωσε ο Πολάκης τους διοικητές των νοσοκοµείων και έχουν δικαιωθεί όλοι και παίρνουν χιλιάδες ευρώ αποζηµίωση για τις
διώξεις που τους έκανε. Κάθεστε τώρα και κάνετε σε εµάς υποδείξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για να τελειώνουµε, σας λέω ότι η διάταξη
δεν είναι φωτογραφική. Φωτογραφικός ήταν ο διορισµός της κ.
Θάνου από εσάς. Εσείς παραβιάσατε και την ευρωπαϊκή οδηγία
και το Σύνταγµα, γιατί ενώ το Σύνταγµα και η ευρωπαϊκή οδηγία
ζητούσαν µία κοµµατικά αµερόληπτη επιτροπή, διορίσατε όχι
µόνο την κ. Θάνου, για την οποία εξήγησα προηγουµένως, αλλά
τη µισή κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αν νοµίζετε ότι εµείς δεν το βλέπουµε ή ότι ο
ελληνικός λαός δεν το ξέρει κάνετε πολύ µεγάλο λάθος.
Η τροπολογία, λοιπόν, αυτή και θα ψηφιστεί και θα εφαρµοστεί.
Και επειδή άκουσα ότι είπε η κ. Θάνου «δεν παραιτούµαι», σας
δηλώνω για να το ξέρετε ότι µόλις µε το καλό δηµοσιευθεί ο
νόµος στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αµέσως θα
εκδοθεί διαπιστωτική πράξη για να πάει σπίτι της. Και ως πολίτης
ας διεκδικήσει όσα δικαιώµατα νοµίζει ότι έχει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό
λεπτό, κύριε Καµίνη. Μάλλον ζητάτε τον λόγο επί προσωπικού,
γιατί µε βάση τη σηµερινή διαδικασία…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κατάλογος πότε θα συνεχίσει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό
λεπτό, κύριοι συνάδελφοι.
Αν συνεχίσουµε µε το να πάρει τον λόγο ο κ. Καµίνης, ο κ. Τζανακόπουλος και συνεχιστεί όλη αυτή η υπόθεση -εγώ θέλω να το
πω στο Σώµα- η διαδικασία θα πάει µέχρι τις 22.00’. Εγώ δεν έχω
κανένα πρόβληµα, αλλά θέλω να σας ενηµερώσω.
Υπάρχουν ακόµα πενήντα συνάδελφοι. Είναι να µιλήσει ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, οι Αρχηγοί των κοµµάτων.
Κύριε Καµίνη, κύριε Τζανακόπουλε, αν θέλετε -γιατί θα ζητήσετε επί προσωπικού τον λόγο, µόνο για αυτό- να προχωρήσουµε τη διαδικασία, ώστε να µπορέσουν να µιλήσουν οι
Βουλευτές. Αν, όµως, επιµένετε ότι θέλετε τον λόγο επί προσωπικού, εγώ δεν µπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εκτός από το να σας
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δώσω τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει κάποιος, ο
οποίος έχει καταγγείλει επανειληµµένα ως Δήµαρχος την κατάσταση που επικρατούσε…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εξηγήστε στο Σώµα σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Σας παρακαλώ, να απευθύνεστε στο
Προεδρείο, όχι σε εµένα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εξηγείστε στο Προεδρείο πού
συνίσταται το προσωπικό βάσει του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Χαρακόπουλε, ο κ. Καµίνης έχει ένα λεπτό για να εξηγήσει το προσωπικό.
Συνεχίστε, κύριε Καµίνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Επανειληµµένα ως Δήµαρχος της Αθήνας είχα επισηµάνει ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί στο πανεπιστήµιο και στα τρία εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο
κέντρο της πόλης.
Αυτό που προτείνουµε εµείς µε τη διάταξη την οποία έχουµε
καταθέσει είναι το εξής: Για κάθε τέλεση αξιόποινης πράξης να
µπορεί να παρεµβαίνει η δηµόσια δύναµη χωρίς καµία άδεια από
πανεπιστηµιακή αρχή. Αυτό καλύπτει την αξιόποινη πράξη που
τελείται και µέσα και έξω από το πανεπιστήµιο.
Έχω υποφέρει πάρα πολύ από το παρεµπόριο που πετούσαν
µέσα τα πράγµατα και πηγαίναν και κρύβονταν µέσα όταν εµφανιζόταν η αστυνοµία. Αυτό, όµως, ήταν µε βάση µία διάταξη που
ενώ την είχατε ψηφίσει και εσείς, τη διάταξη του νόµου Διαµαντοπούλου, η κυβέρνηση στην οποία συµµετείχατε, κύριε Γεωργιάδη, ουδέποτε µπήκε µέσα στο πανεπιστήµιο η αστυνοµία να
παρεµποδίσει αυτά που συνέβαιναν. Αυτό να το θυµόµαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό επί του προσωπικού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα
απασχολήσω το Σώµα για να απαντήσω στον κύριο Υπουργό, ο
οποίος ούτως ή άλλως αρέσκεται στις στρεψοδικίες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ, κύριε Τζανακόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης - Μιχαήλ Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (Γιάννης) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι εκλογές τελείωσαν. Το κλίµα
το υπερβολικό, της έντασης, του φανατισµού, που επικράτησε
προεκλογικά και στο οποίο µπορεί κι εγώ άθελά µου να συµµετείχα, έχει τελειώσει. Είµαστε πλέον σε µία πολύ δύσκολη και κρίσιµη φάση, στην οποία η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει
να κυβερνηθεί αποτελεσµατικά. Φοβάµαι ότι κάποιοι ακόµα δεν
το έχουν αντιληφθεί.
Ξέρετε, στα εξήντα µου χρόνια δεν αποφάσισα µετά από
τριάντα πέντε χρόνια στη δηµοσιογραφία να µπω στην πολιτική
για να κάνω καριέρα όπως καταλαβαίνετε, αλλά γιατί η πατρίδα
µας κινδυνεύει και κάποιοι ακόµα δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν. Η Ελλάδα δεν είναι µία κανονική ευρωπαϊκή χώρα και
ελπίζουµε ότι θα γίνει, γι’ αυτό πρέπει να αγωνιστούµε όλοι µας.
Μπορούµε να το κάνουµε; Ναι είναι στο χέρι µας, ασφαλώς και
είναι, αν αρχίσουµε όλοι να συµπεριφερόµαστε όπως πραγµατικά είµαστε. Οι Βουλευτές είναι οι υπηρέτες του λαού, δεν είναι
οι αφέντες του. Ο ελληνικός λαός εξέλεξε τριακόσιους Βουλευτές, από τους οποίους από τον Πρωθυπουργό µέχρι τον τελευταίο Βουλευτή, δηλαδή εµένα, είµαστε υπηρέτες του και πρέπει
να τον υπηρετήσουµε και πρέπει να τον υπηρετήσουµε αποτελεσµατικά.
Η Κυβέρνηση αυτή τη βδοµάδα έφερε δύο, κατά τη γνώµη
µου, πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια. Τα έφερε µε τη µορφή του
επείγοντος. Θα έπρεπε ενδεχοµένως να γίνει µία εξαντλητική συζήτηση. Θα συµφωνήσω σε αυτό µε την Αντιπολίτευση, θα
έπρεπε να έχουµε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουµε, αλλά
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δεν έχουµε την πολυτέλεια του χρόνου. Δεν έχουµε την πολυτέλεια του χρόνου. Η Ελλάδα υποφέρει, η Ελλάδα δοκιµάζεται επί
µία δεκαετία τώρα και µπορεί να δοκιµαστεί για πολλά χρόνια
στο µέλλον, εάν δεν κάνουµε τώρα τις αλλαγές που πρέπει να
γίνουν.
Τα δύο αυτά νοµοθετήµατα φέρνουν πολύ µεγάλες αλλαγές
σε πράγµατα που πρέπει επιτέλους να γίνουν, σε ό,τι αφορά το
κοµµατικό κράτος, που, πράγµατι, το κοµµατικό κράτος το συντήρησαν όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος, και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να γίνουν
µεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, που είναι ο µεγάλος ασθενής της χώρας µας διαχρονικά,
και όχι µόνο τώρα. Πρέπει να γίνουν πολύ µεγάλες αλλαγές στο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα, στον τρόπο που λειτουργούν τα πανεπιστήµια.
Μετά λύπης µου διαπιστώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ –και δεν αναφέροµαι στις µεµονωµένες αγορεύσεις κάποιων συναδέλφων, δεν θα
αναφερθώ στην αγόρευση του κ. Ζουράρι «Έξεστι Κλαζοµενίοις
ασχηµονείν», θα µείνω µόνον στις απόψεις που εκφράζονται από
την ηγεσία του κόµµατος, που είναι από τον αξιότιµο Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα και τους Κοινοβουλευτικούς του Εκπροσώπους- αντί να µπει στην ουσία αυτών των νοµοθετηµάτων έχει µείνει στην επίφαση. Δηλαδή σηµαντικό είναι
το επαγγελµατικό µέλλον της αξιοσέβαστης καθ’ όλα κ. Θάνου,
αλλά δεν είναι το µείζον. Σηµαντικό είναι αν έχει τεκµηριώσει ή
όχι, αν έχει αναγνωριστεί το πτυχίο του κ. Κοντολέων, αλλά δεν
είναι το µείζον.
Το µείζον είναι τι είδους πανεπιστήµια θέλουµε για τα παιδιά
µας. Και ρωτώ ευθέως όλους σας, όλους σας, και απαντήστε
µέσα σας: Είσαστε περήφανοι για την εικόνα που υπάρχει σήµερα στην ΑΣΟΕΕ, ένα από τα καλύτερα οικονοµικά πανεπιστήµια του κόσµου; Είσαστε περήφανοι για την εικόνα που υπάρχει
σήµερα στη Νοµική; Στέλνετε τα παιδιά σας ευχάριστα σε αυτά
τα πανεπιστήµια; Όχι, βέβαια. Και µιλάµε για δύο από το πανεπιστήµια που θα µπορούσαν να είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Είσαστε περήφανοι για τον τρόπο που λειτουργεί η
δηµόσια διοίκηση; Όχι, βέβαια. Η ταλαιπωρία για τον φοιτητή
που δεν έχει πανεπιστήµιο όπως το θέλει -δεν έχει σηµασία αν
είναι συριζαίος, νεοδηµοκράτης, κοµµουνιστής ή οτιδήποτε
άλλο, είναι το ίδιο για όλους- η ταλαιπωρία για τον πολίτη είτε
είναι συριζαίος είτε είναι νεοδηµοκράτης είτε είναι κοµµουνιστής
είτε είναι δεν ξέρω τι άλλο, είναι ίδια για όλους.
Eµείς θα κρίνουµε -και πρέπει να κρίνουµε- την Κυβέρνηση
από την αποτελεσµατικότητά της σε ό,τι αφορά αυτά τα νοµοθετήµατα που φέρνει τώρα στη Βουλή.
Εγώ θα κρίνω τον κ. Πιερρακάκη αν κατορθώσει -και το εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς µου- να κάνει την Ελλάδα Εσθονία.
Γιατί η Εσθονία έγινε αυτό που έγινε και εµείς εδώ τόσα χρόνια
µετά δεν µπορούµε να γίνουµε; Γιατί η Εσθονία που βγήκε κατεστραµµένη από την κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας
έγινε σήµερα χώρα-πρότυπο; Γιατί η Ρουµανία που βγήκε κατεστραµµένη από το καθεστώς Τσαουσέσκου, σήµερα αναπτύσσεται µε γοργότερους κατά πολύ ρυθµούς της Ελλάδος; Γιατί; Γιατί
αυτό που κάνουν αυτοί δεν µπορούµε να το κάνουµε και εµείς;
Το αυτονόητο, δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο
και αυτό πρέπει να το αλλάξουµε.
Σεβόµενος τον χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Λοβέρδο. Ελπίζω να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι να τηρούν τον χρόνο.
Ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον
λόγο.
Σας παρακαλώ, κύριε Πασχαλίδη, και εσείς να είστε εντός του
χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύει τα ταχύτερα αντανακλαστικά ως προς την αντιµετώπιση ζητηµάτων
µείζονος σηµασίας, µε πρώτο και βασικότερο τις ρυθµίσεις σχετικά µε τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, διά των οποίων αφ’ ενός αν-
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τιµετωπίζονται οι αδυναµίες που επέφερε η εφαρµογή της απλής
αναλογικής και αφ’ ετέρου διατηρείται ισχυρός ο ρόλος των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων.
Στην πράξη τα συµβούλια αναβαθµίζονται, καθώς και απαλλάσσονται από καταχρηστικές αντιπαραθέσεις και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για εποικοδοµητικό διάλογο, αφού η
αντιπολίτευση, για να απορρίψει πράξεις της αρµοδιότητας του
συµβουλίου, όπως ο προϋπολογισµός, πρέπει να καταθέτει αιτιολογηµένη άποψη µε στοιχεία από τις ίδιες τις υπηρεσίες του
δήµου ή της περιφέρειας.
Ειδικότερα, θεσπίζεται η δυνατότητα σύµπραξης δηµοτικών
και περιφερειακών παρατάξεων, στις οποίες περιλαµβάνεται
υποχρεωτικά η παράταξη του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη,
ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η πλειοψηφία του δηµάρχου και
του περιφερειάρχη στην επιτροπή οικονοµικών και σε όλα τα νοµικά πρόσωπα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
Βαθµού.
Εξαιρετική σηµασία για την αποτελεσµατική λειτουργία του
κράτους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη είναι οι διατάξεις που στηρίζουν τη δηµιουργία πραγµατικού Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον µετασχηµατισµό της δηµόσιας
διοίκησης και της οικονοµίας της χώρας.
Ειδικότερα, πρόκειται για µια σειρά διατάξεων που απλοποιούν διαδικασίες και εισάγουν πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Και σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφέρω το εξής: Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από πέντε χρόνια ακριβώς, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης,
παρέλαβαν ειδική έκθεση από τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΟΣΑ,
η οποία µετρούσε το διοικητικό κόστος για την οικονοµία εξαιτίας της γραφειοκρατίας στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο.
Ωστόσο αυτή η αποτίµηση του 3% του ΑΕΠ είναι ίσως και µικρότερη από την πραγµατική, καθώς περιορίζεται µόνο σε δεκατρείς
επιλεγµένους τοµείς της οικονοµίας και δεν περιλαµβάνει τις καθηµερινές συναλλαγές εκατοµµυρίων πολιτών. Άλλες έρευνες
ανέβαζαν ακόµα και στο 6% του ΑΕΠ το διοικητικό κόστος.
Διά του παρόντος νοµοσχεδίου η σηµερινή Κυβέρνηση στοχεύει να δηµιουργήσει ένα δηµόσιο που θα λειτουργεί στα πρότυπα των θεσµικά ανεπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έτσι το δηµόσιο για πρώτη φορά αναλαµβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας ανάµεσα στις υπηρεσίες, αντί να φορτώνει
στον πολίτη την περιττή υποχρέωση να στέκεται σε ουρές για να
συγκεντρώνει πιστοποιητικά µε σφραγίδες και υπογραφές.
Αξιοσηµείωτη και η ρύθµιση που περιλαµβάνεται στο άρθρο
72, βάσει της οποίας προβλέπεται η µείωση στο επιτόκιο για
οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία από το 5% στο 3%, όπως έχει
γίνει ήδη για τις οφειλές προς την εφορία µε επιτόκιο, δηλαδή,
που θα διασφαλίζει τόσο τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών όσο και τη συνεπή παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθµισης µαζί µε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
Με αυτή τη µείωση για πρώτη φορά εξισώνονται τα επιτόκια
των ρυθµίσεων των οφειλετών του δηµοσίου µε το ύψος του νόµιµου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερηµερίας και ισχύει για τις
οφειλές του δηµοσίου έναντι των πολιτών.
Υψίστης σηµασίας και οι προβλεπόµενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας που περιλαµβάνονται στα άρθρα 74 έως 83 του παρόντος νοµοσχεδίου, που πέραν των υπολοίπων στόχο έχουν να
βάλουν τέλος στις ουρές της ντροπής στα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ, δοθέντος ότι επιτρέπεται πλέον η διανοµή των φαρµάκων υψηλού κόστους και στα φαρµακεία της γειτονιάς για τους
πολίτες.
Επίσης, µε το σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και
των ιδιωτικών κλινικών, που θα υπογραφεί εντός των προσεχών
ηµερών, τα σκευάσµατα για τις χηµειοθεραπείες των ασφαλισµένων που γίνονται σε ιδιωτικές κλινικές θα παραλαµβάνονται από
τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ µε ευθύνη των κλινικών, εν αντιθέσει
µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα κατάσταση, που ογκολογικοί ασθενείς, οι οποίοι προγραµµάτιζαν τη χηµειοθεραπεία τους σε µία
ιδιωτική κλινική, έπρεπε οι ίδιοι να παραλάβουν το φάρµακο από
τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.
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Άφησα εσκεµµένα τελευταία την αναφορά µου στην παρούσα
τοποθέτησή µου στο µεγίστης σηµασίας άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου, που δεν είναι άλλο από το άρθρο 64, για το οποίο θα
ήθελα να εκφράσω τη βαθύτερη ικανοποίησή µου ως εκπαιδευτικός, τονίζοντας αρχικά ότι τα προβλήµατα µε το άσυλο στα πανεπιστήµια µετά τη Μεταπολίτευση ουδόλως οφείλονταν σε
αδικαιολόγητες επεµβάσεις της αστυνοµίας, όπως πολλοί επεδίωκαν να παρουσιάσουν, αλλά στην αυθαιρεσία οµάδων που καταλύουν συστηµατικά το άσυλο και έχουν µετατρέψει τα
πανεπιστήµια σε άσυλα ανοµίας.
Δυστυχώς η νοµική κατοχύρωση του πανεπιστηµιακού ασύλου
ως ιστορική αντίδραση απέναντι στη βία και την καταστολή της
απριλιανής δικτατορίας κάθε άλλο παρά ανταποκρίθηκε στον
συνταγµατικό σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι καθιερώθηκε.
Συν τω χρόνω ο θεσµός του πανεπιστηµιακού ασύλου όχι µόνο
δεν προήγαγε την ακαδηµαϊκή ελευθερία, αλλά οδήγησε στη de
facto κατάλυσή της και ως εκ τούτου µε την τροποποίηση των
ισχυουσών διατάξεων η προστασία των πανεπιστηµιακών χώρων
θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Αφ’ ενός µε την επαναφορά µιας
υγιούς, σύγχρονης νοµοθετικής ρύθµισης για το άσυλο και αφ’
ετέρου µε την επίδειξη µηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα
και εκτροπή, η οποία στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το κυβερνητικό µήνυµα της απαρέγκλιτης εφαρµογής του νόµου. Η πολιτική βούληση της Νέας Δηµοκρατίας είναι σαφής: Η βία και η
ανοµία δεν έχουν θέση στα πανεπιστήµια, όπως άλλωστε επισήµανε χαρακτηριστικά και η Υπουργός Παιδείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Τελιγιορίδου.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη και αν ήθελα να παραδεχθώ πως η νέα παραλλαγή της Νέας Δηµοκρατίας επιδιώκει
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας κοινωνικής πραγµατικότητας, ειλικρινά µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα µπορούσα να
το επιχειρηµατολογήσω.
Είναι, άραγε, κοινωνική ανάγκη η συγκέντρωση των εξουσιών
στην αρχή του ενός; Είναι, άραγε, η επιβολή ενός πολιτικού συγκεντρωτισµού ανάγκη, αίτηµα και απαίτηση της κοινωνίας; Είναι
αυτή η συγκέντρωση εξουσιών άλλοτε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού µε το δήθεν νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και
άλλοτε στο πρόσωπο του περιφερειάρχη ή του δηµάρχου, µε το
νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα, η διόρθωση των παθογενειών ενός συστήµατος που πραγµατικά χρειάζεται αλλαγή; Είναι
αυτό εκσυγχρονισµός; Είναι αυτό µεταρρύθµιση; Είναι αυτό προϋπόθεση µιας νέας δυναµικής σχέσης του πολιτικού προσωπικού
µε την κοινωνία των πολιτών; Είναι αυτό µια επιλογή που οδηγεί
στην ενεργοποίηση και τη χειραφέτηση των πολιτών; Είναι αυτό
προς την υπηρεσία της αποκέντρωσης; Είναι αυτό, άραγε, οραµατικό για τον ελληνικό λαό; Δεν είναι.
Και στα δύο νοµοσχέδια που ήρθαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο
τις τελευταίες ηµέρες είναι εµφανής η προσπάθεια για τη µετατροπή των θεσµών σε κλειστές κάστες για την ανάδειξη των «αυθεντιών» στην ορθόδοξη πολιτική δύναµη που φέρει την απόλυτη
αλήθεια. Είναι η παλιά συνταγή που µας οδήγησε στην αναξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος. Είναι η παλιά συνταγή που µας
οδήγησε στην οικονοµική και κοινωνική χρεοκοπία. Είναι η προσπάθεια επικράτησης του ίδιου παλιού κατεστηµένου.
Εµείς, για παράδειγµα, στην τοπική αυτοδιοίκηση φέραµε έναν
νόµο µε τον οποίο θελήσαµε να ενεργοποιήσουµε το σύνολο των
πολιτών, έναν νόµο που έδινε αξία σε κάθε ψήφο και που έκανε
συµµέτοχη στη διαµόρφωση του κοινού µέλλοντός µας κάθε κοινωνική οµάδα.
Εσείς σήµερα αυτό το γκρεµίζετε, γιατί δεν θέλετε χειραφετηµένη κοινωνία. Θέλετε χειραγωγηµένη κοινωνία. Αφαιρείτε αρµοδιότητες από το δηµοτικό συµβούλιο και τις µεταφέρετε σε
επιτροπές όπως, για παράδειγµα, η οικονοµική επιτροπή που θα
ελέγχεται από τον δήµαρχο. Η συνταγή και το παράδειγµα έρχονται από παλιά.
Έχουµε πολλά παραδείγµατα δήµων µε αυτό το δηµαρχοκεντρικό µοντέλο που ενισχύεται σήµερα ακόµη περισσότερο µε ένα
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ανάλογο ανεξέλεγκτο σύστηµα που χρωστάνε δεκάδες και εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό το ονοµάζετε µεταρρύθµιση και θέλετε να το επαναφέρετε.
Το κακό µε εσάς, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ότι είστε δεξιοί.
Αυτό είναι δικαίωµά σας. Το κακό είναι ότι δεν µαθαίνετε από τα
λάθη που κάνατε στο παρελθόν, λάθη που χρεοκόπησαν τη χώρα
και τα επαναλαµβάνετε. Επαναλαµβάνετε πρότυπα εξουσίας που
υπονοµεύουν τον πολιτικό πλουραλισµό στο όνοµα µιας ελιτίστικης ιδεολογίας. Και το ίδιο κάνετε και µε τα πανεπιστήµια.
Αφού υπονοµεύσατε την έννοια του ασύλου, αφού διασπείρατε στην κοινωνία τον φόβο της ανοµίας, έρχεστε σήµερα και
λέτε ότι ο νόµος αυτός είναι η πηγή όλων των κακών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα θα σας πω από την εκλογική µου περιφέρεια, την Καστοριά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όταν µε τον νόµο Γαβρόγλου καταφέραµε από τη συγχώνευση των ΑΕΙ και των ΤΕΙ να κάνουµε πέντε πανεπιστηµιακά τµήµατα -που ελπίζω, κυρία Υπουργέ, να µην τα καταργήσετε- και
δύο διετή τµήµατα –που, δυστυχώς, τα καταργήσετε-, ξέρετε
ποια ήταν η επιχειρηµατολογία στελεχών σας στην τοπική κοινωνία; «Τι να τα κάνουµε; Δεν τα χρειαζόµαστε. Να τα φέρουµε
για να αυξήσουµε την εγκληµατικότητα;». Αυτός είναι ο σεβασµός και η εκτίµηση που έχετε στη νέα γενιά! Αυτός είναι ο σεβασµός και η εκτίµηση που έχετε στις πρυτανικές αρχές!
Και θα µπορεί, λέει, γιατί έχετε εµπιστοσύνη µόνο στα ανώνυµα τηλεφωνήµατα που θα µπορούν να παίρνουν την αστυνοµία
για να εισβάλει στο πανεπιστήµιο, γεγονός που µας οδηγεί σε
γεγονότα των δεκαετιών του ’50 και του ’60, όπου µπορούσε κάποιος πολίτης να καταγγείλει έναν άλλον ότι είναι κοµµουνιστής,
για παράδειγµα, για να τρέξει η αστυνοµία να τον µαζέψει και να
τον στείλει εξορία.
ΠΡΕΟΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Τελιγιορίδου, ολοκληρώνετε σας παρακαλώ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Κι εκεί προληπτική δράση είχατε.
Να ξέρετε, όµως, ότι η κρίση και η αντίληψη των πεπραγµένων
όλων µας δεν περιορίζεται σε αυτή την Αίθουσα, ανήκει και η
κρίση και η αντίληψη στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΕΟΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε, κυρία Τελιγιορίδου.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και το σηµερινό διυπουργικό νοµοσχέδιο, όπως και το προηγούµενο για το επιτελικό κράτος, παρά
τους βαρύγδουπους και παραπλανητικούς τίτλους, κινείται σε
µια λογική πολύ συγκεκριµένη και κατά τη γνώµη µας, πολύ διακριτή. Έχει ξεκάθαρους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι; Το
πώς θα θωρακιστεί µια σειρά από θεσµούς του σάπιου αυτού συστήµατος, του σάπιου κράτους, µε τους κατάλληλους νόµους
και µε το κατάλληλο προσωπικό. Και αυτό, βέβαια, ισχύει για όλα
είτε µιλάµε για τα υπουργεία και τους δήµους είτε µιλάµε για τα
πανεπιστήµια, για τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών και άλλα.
Επιδιώκετε, µέσω αυτών των νόµων και των προσώπων που
τοποθετείτε σε διάφορες θέσεις ευθύνης, την πιο άνετη, την πιο
αδιατάρακτη εφαρµογή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή την πολιτική εκείνη που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα κληρονόµησε από τους προκατόχους της, από τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους προγόνους αυτού και την οποία ως
κλασικό νεοφιλελεύθερο αστικό κόµµα της χώρας, η Νέα Δηµοκρατία θέλει να επεκτείνει ακόµη παραπέρα.
Και βιάζεστε πολύ γι’ αυτό. Βλέπετε, θέλετε να ικανοποιήσετε
τους περιβόητους θεσµούς, τους οµίλους ιδιαίτερα, που σας πιέζουν και για fast track διαδικασίες, όπως έκαναν και µε τους προηγούµενους.
Ανησυχείτε και το δείχνετε για το πώς θα εµπεδωθεί ακόµα περισσότερο το περιβόητο δόγµα «νόµος και τάξη». Και φυσικά
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πάνω από όλα ανησυχείτε για το πώς θα αναχαιτιστεί η δράση
του εργατικού λαϊκού κινήµατος, οι αγώνες του λαού και της νεολαίας που θα δυναµώσουν τα επόµενα χρόνια, ό,τι κι αν κάνετε,
όσους αντιδραστικούς νόµους κι αν ψηφίσετε.
Γιατί ανεξάρτητα από όσα λέτε για την περίφηµη βιώσιµη δυναµική ανάκαµψη, ξέρετε πολύ καλά και εσείς -και τα επιτελεία
που σας εισηγούνται αυτούς τους νόµους- ότι η περίοδος που
διανύουµε είναι µία περίοδος ασθενικής, ασταθούς ανάκαµψης.
Είναι µία περίοδος νέων κινδύνων για µία πιο βαθιά και συγχρονισµένη οικονοµική κρίση στο µέλλον, είναι µία περίοδος οξυµένων ανταγωνισµών διεθνώς.
Οπότε για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους παίρνετε τα
µέτρα σας, έτσι ώστε το πολιτικό σύστηµα να είναι όσο γίνεται
πιο θωρακισµένο, όσο γίνεται πιο ανθεκτικό απέναντι στη λαϊκή
πίεση, απέναντι στη λαϊκή διεκδίκηση, σε µία ενδεχόµενη παραπέρα όξυνση της ταξικής πάλης.
Η διάταξη, για παράδειγµα, για την κατάργηση του ακαδηµαϊκού ασύλου εντάσσεται ακριβώς µέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και
όχι τυχαία, τόσο προεκλογικά όσο και µετεκλογικά, κάνατε σηµαία σας το ακαδηµαϊκό άσυλο που ήταν µία κατάκτηση του κινήµατος, ακριβώς για να σηµατοδοτήσετε την ένταση της
καταστολής του αυταρχισµού που πάει χέρι-χέρι µε την αντιλαϊκή
πολιτική σας.
Ξεκινάτε µε το άσυλο γιατί εκτιµάτε ότι σας είναι πιο εύκολο
να ξεκινήσετε µε µία κατάκτηση του λαού και της νεολαίας, που
όλα αυτά τα χρόνια συκοφαντήθηκε, διαστρεβλώθηκε βάναυσα,
κακοποιήθηκε εξαιτίας και της δράσης συγκεκριµένων µηχανισµών, συµµοριών που καµµία απολύτως σχέση δεν έχουν µε το
φοιτητικό κίνηµα. Και εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί όλα
αυτά τα χρόνια δρούσαν είτε µε την ανοχή είτε ακόµα και µε τη
στοργή των κυβερνήσεων και του κράτους, ενίοτε και µε την καθοδήγησή τους, όποιο κόµµα, από τα αµαρτωλά δίπολα που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, βρισκόταν στον κυβερνητικό
θώκο.
Όσα λέτε περί πάταξης της εγκληµατικότητας, της ανοµίας
είναι απλά και µόνο προσχήµατα, είναι προφάσεις εν αµαρτίαις.
Αλήθεια, γιατί δεν κάνατε σηµαία σας την πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, που ούτε άσυλο υπάρχει ούτε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
βρίσκονται και άρα, σύµφωνα και µε τη λογική σας, δεν είχατε
και κανένα εµπόδιο; Απλά γιατί αυτές οι περιοχές δεν προσφέρονται για τις επενδύσεις των φίλων σας, οπότε σας βολεύει να
σπρώχνεται η εγκληµατικότητα σε τέτοιες πιο υποβαθµισµένες
περιοχές, γκέτο στην κυριολεξία.
Γιατί δεν κάνατε σηµαία σας την πάταξη της παραβατικότητας
στους χώρους δουλειάς, όπου η µεγαλοεργοδοσία έχει ξεσαλώσει πραγµατικά, όπου παραβιάζει ακόµα και αυτή τη λειψή εργατική νοµοθεσία και καθηµερινά έρχονται στο φως περιστατικά
τροµοκρατίας, εγκληµατικής συµπεριφοράς εργοδοτών κατά συνανθρώπων µας εργαζοµένων, όπως το πρόσφατο περιστατικό
στην Κέρκυρα;
Και µη µας πείτε ότι είναι η εξαίρεση. Αν έβλεπαν το φως της
δηµοσιότητας όλα όσα συµβαίνουν πραγµατικά, θα λέγαµε ότι
είναι πλέον ο κανόνας, αλλά µε τον τρόπο σας και τις πρακτικές
σας µας λέτε ότι οι καπιταλιστικές επενδύσεις έχουν ανάγκη
αυτόν ακριβώς τον εργασιακό µεσαίωνα.
Κάτι άλλο εποµένως κρύβεται πίσω από την επιµονή σας για
το άσυλο. Κρύβεται ότι στο «Πανεπιστήµιο Ανώνυµη Εταιρεία»
που φτιάχνετε, απαιτείτε σιγή νεκροταφείου για να εφαρµόζεται,
χωρίς κανένα εµπόδιο, η πολιτική που προωθεί την επιχειρηµατική δραστηριότητα, η πολιτική που επιτάσσει πλήρως την ανάπτυξη της επιστήµης και της έρευνας στις ανάγκες της
καπιταλιστικής οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Φυσικά αυτό το πανεπιστήµιο-επιχείρηση υπηρέτησαν και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε δώσει άσυλο
στα µεγάλα οικονοµικά και επιχειρηµατικά συµφέροντα να αλωνίζουν µέσα στα πανεπιστήµια. Άσυλο, βέβαια, για τους µεγάλους επιχειρηµατίες και τη µέγιστη κερδοφορία τους υπάρχει και
στα τοπικά όργανα, όπως είναι οι δήµοι και οι περιφέρειες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτήν την επιχειρηµατική δράση, την κερδοφορία την υπηρετήσατε, την υπηρετείτε όλοι σας µε τις αναδιαρθρώσεις που ο
καθένας σας υλοποίησε, άσχετα αν σήµερα µαλώνετε για τη
δήθεν ακυβερνησία των δήµων.
Θυµίζουµε σε ορισµένους ότι την αναλογική εµείς την ψηφίσαµε στους δήµους και στις περιφέρειες, όµως ο ΣΥΡΙΖΑ που
σήµερα σκίζει τα ιµάτιά του για το δηµαρχοκεντρικό µοντέλο,
αυτή την αναλογική την έφερε πάλι κουτσουρεµένη και κολοβή,
γιατί άφησε εκτός αναλογικής την εκλογή των δηµάρχων και των
περιφερειαρχών.
Όσο για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που τώρα
κλαψουρίζει για τη δήθεν ακυβερνησία των δήµων, ξέρει πολύ
καλά πως καµµιά ακυβερνησία δεν πρόκειται να υπάρξει γιατί
στους µνηµονιακούς νόµους που όλοι τους ισχύουν στο ακέραιο,
υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλίδες ασφαλείας και είναι πολλές,
µε πρώτο και καλύτερο το Οικονοµικό Παρατηρητήριο. Αυτές εγγυώνται και εξασφαλίζουν την κυβερνησιµότητά τους, δηλαδή
την αντιλαϊκή λειτουργία των δήµων.
Αυτή η αντιλαϊκή λειτουργία των δήµων ενισχύθηκε µάλιστα
παραπέρα τα προηγούµενα χρόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» του ΠΑΣΟΚ, ήλθαν για να
προσαρµόσουν καλύτερα τους δήµους στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και αυτός ο στόχος είναι κοινός για όλα
τα αστικά κόµµατα και όταν ψηφιζόταν ο νόµος του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και τώρα.
Έτσι αν εξαιρέσουµε το εκλογικό σύστηµα, σε όλα τα βασικά
του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που είναι και τα ουσιώδη για τον λαό µας,
συµφωνείτε όλοι σας. Συµφωνείτε µε το βάθεµα στα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά των δήµων που έφερε ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»,
ωθώντας τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργούν είτε ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, εµπορευµατοποιώντας
ακόµα περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουν στον λαό, είτε
µε κάθε είδους συµπράξεις µε επιχειρηµατικούς οµίλους.
Συµφωνείτε µε τη βασική επιδίωξη του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» τα κύρια
έσοδά τους οι δήµοι να τα αντλούν κατευθείαν από τις τσέπες
των δηµοτών στη λογική της ανταποδοτικότητας κι έτσι η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε µια απλή συµπληρωµατική ενίσχυση µόνο όσο χρειάζεται για να εξισορροπούνται οι
προϋπολογισµοί των δήµων.
Μάλιστα η Νέα Δηµοκρατία πηγαίνει ένα βήµα παραπέρα µε
την πρότασή της για τη µεταφορά του ΕΝΦΙΑ, αυτού του άδικου
φόρου, στους δήµους. Αντί να τον καταργήσει εδώ και τώρα,
όπως πρέπει και απαιτεί όλος ο σκληρά φορολογούµενος ελληνικός λαός, βάζει τους δήµους να τον επιβάλουν.
Συµφωνείτε όλοι σας µε τις ρυθµίσεις που αφορούν τη λεγόµενη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τις οποίες ανοίγει ο δρόµος στους
λεγόµενους επενδυτές να εκµεταλλευτούν µακροχρόνια µε ληστρικούς όρους, ξεπουλώντας ουσιαστικά µ’ αυτόν τον τρόπο
την οποιαδήποτε δηµοτική περιουσία.
Κυρίες και κύριοι, αυτές τις µέρες γίναµε πάλι µάρτυρες του
ίδιου γνωστού καυγά ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δηµοκρατία. Ήταν ένας καυγάς παραπλανητικός, ανούσιος, βγαλµένος
από το παρελθόν, καυγάς περί όνου σκιάς, ποιος κοµµατικοποίησε περισσότερο το κράτος, ποιος διόρισε περισσότερους µετακλητούς, ποιος υπηρέτησε περισσότερο διάφορους
κολλητούς του επιχειρηµατίες, ποιος ευθύνεται για τα ζητήµατα
του τύπου της κ. Θάνου και άλλα σχετικά αποπροσανατολιστικά.
Δεν µας κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι πολύ λογικό η µεταξύ
σας αντιπαράθεση να πηγαίνει σε διάφορα ζητήµατα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, τα οποία, βεβαίως, δεν είναι άνευ σηµασίας, αλλά αναδεικνύονται από εσάς µόνο και µόνο για
ξεκάρφωµα, αφού δεν µπαίνει η αντιπαράθεσή σας επί της ουσίας στην αιτία, ακριβώς γιατί η στρατηγική σας στόχευση στην
οικονοµία, στο µοντέλο διαχείρισης που επιλέγετε, έχει τα ίδια
πάνω-κάτω χαρακτηριστικά, µε επιµέρους διαφορές, µε διαφορετικά συνθήµατα, από διαφορετικό δρόµο ίσως προσέγγισης,
καταλήγει, όµως, στο ίδιο αντιλαϊκό και άσχηµο για τον λαό αποτέλεσµα.
Ακόµη και σε επιµέρους ζητήµατα του σηµερινού νοµοσχεδίου
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συµφωνείτε. Πάρτε για παράδειγµα τον Ποινικό Κώδικα και τον
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που τόσος ντόρος έγινε. Οι όποιες
αλλαγές κάνει η Νέα Δηµοκρατία, δεν αλλάζουν ουσιαστικά τις
διατάξεις που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα άρον-άρον προεκλογικά.
Είναι διατάξεις που εισάγουν στην ποινική διαδικασία µια
σειρά από αντιδραστικούς θεσµούς, όπως η ποινική συνδιαλλαγή, που ευνοούν οικονοµικά ισχυρούς, πλήττουν βάναυσα δικονοµικά δικαιώµατα των κατηγορουµένων, κυρίως όσων δεν
έχουν χρήµατα για να υπερασπίσουν το δίκιο τους.
Είναι διατάξεις που διατηρούν και ενισχύουν θεσµούς που θέτουν σε κίνδυνο τις δηµοκρατικές ελευθερίες, όπως του τροµονόµου, της λήψης και επεξεργασίας του DNA των πολιτών, αλλά
και άλλες προβληµατικές διατάξεις που είχαµε καταγγείλει από
αυτό εδώ το Βήµα και που οδηγούν σε οριζόντια µείωση όλων
των ποινών, ακόµη και για βαριά κακουργήµατα. Είναι διατάξεις
που επιδρούν σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως είναι για παράδειγµα η δίκη της ναζιστικής εγκληµατικής συµµορίας της
Χρυσής Αυγής, διάφορα άλλα σκάνδαλα οικονοµικής φύσης,
αλλά και πρόσφατα η απαράδεκτη αποφυλάκιση Κορκονέα όπου
αξιοποιήθηκε από τους δικαστές ο νέος Ποινικός Κώδικας.
Να, λοιπόν, που συµφωνείτε στα βασικά. Πρώτα τα ψηφίζετε
και µετά έρχεστε να τα καταγγείλετε φραστικά, όταν ήσασταν
στην Αντιπολίτευση, πριν η Νέα Δηµοκρατία, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα σε οµιλία του τις προηγούµενες µέρες
να µιλάει για το κράτος της Δεξιάς, ακριβώς όπως µιλούσε παλιότερα το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως η Νέα Δηµοκρατία είναι το κόµµα
γέννηµα -θρέµµα του µεγάλου κεφαλαίου στη χώρα µας, που
προτάσσει το δόγµα «νόµος και τάξη». Πάντα επέλεγε να προτάσσει το µαστίγιο σε βάρος του λαού, σε σχέση µε το καρότο,
το οποίο επιλέγετε εσείς. Χρησιµοποιείτε, όµως και το µαστίγιο
πλειστάκις και το χρησιµοποιήσατε κατά τη δική σας θητεία, κυρίως βέβαια, µόνο κατά του οργανωµένου εργατικού, συνδικαλιστικού, αγροτικού, φοιτητικού και µαθητικού κινήµατος.
Είναι γνωστό, άλλωστε, σε όλους µας ότι η αµαρτωλή σοσιαλδηµοκρατία στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, του οποίου ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει σήµερα ο βασικός συνεχιστής, ο βασικός εκφραστής, εφάρµοσε τέτοια πολιτική και µε τη σύµφωνη γνώµη
της Νέας Δηµοκρατίας. Ποιος ξεκίνησε τα γνωστά αγροτοδικεία
σε όλη την Ελλάδα; Ποιος εισήγαγε τους τροµο-νόµους; Ποιος
κατάργησε το άσυλο στα πανεπιστήµια το 2011;
Μάλιστα πρέπει να πούµε ότι στο σηµερινό κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης βρίσκονται πλέον πολλοί Βουλευτές,
πρώην Υπουργοί, πολλά στελέχη που το 2011, ως Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ τότε, ψήφισαν την κατάργηση του ασύλου µε τον νόµο
Διαµαντοπούλου. Και για να πάµε και στα πιο πρόσφατα, ποιος
έφερε τον απεργόκτονο νόµο πριν δύο χρόνια; Αρκετά, λοιπόν,
σας λέµε µε την υποκρισία και τη δήθεν αθωότητα της σοσιαλδηµοκρατίας.
Η Νέα Δηµοκρατία σήµερα σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσε µε την ίδια ευκολία να προβάλει αυτό το πιο αυταρχικό
αντιδραστικό µοντέλο διακυβέρνησης, αν δεν είχε προηγηθεί η
τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που µε τη συκοφάντηση αριστερών αξιών και ιδανικών, µε την υπονόµευση του
όποιου ριζοσπαστισµού, µε την νοµιµοποίηση όλων των αντιλαϊκών –υποτίθεται- µονόδροµων, από τα µνηµόνια, µέχρι τις επιταγές και τους σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ, µε την αποθέωση των αγορών, των ιδιωτικοποιήσεων, των
δήθεν σωτήριων καπιταλιστικών επενδύσεων και τόσα άλλα, ακύρωσε θετικές διεργασίες, θετικά ριζοσπαστικά αντανακλαστικά
που υπήρχαν µέσα στον λαό µας, στο κίνηµα και επέτρεψε έτσι
στη Νέα Δηµοκρατία να εµφανίζεται σήµερα µε τη σηµαία της
σιδερένιας πυγµής στην εφαρµογή της στρατηγικής που έχει
ανάγκη το κεφάλαιο. Έτσι παίζεται το παιχνίδι της δικοµµατικής
εναλλαγής και της κοροϊδίας του ελληνικού λαού και από τους
δυο τους.
Κλείνω µε το εξής. Στην πρώτη ανακοίνωση της κεντρικής επιτροπής του κόµµατός µας µετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου κάναµε την εκτίµηση ότι η κυβερνητική εναλλαγή δεν εκφράζει
ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, κινείται στο γενικότερο πλαίσιο
των επιδιώξεων της άρχουσας τάξης για µία πιο σχεδιασµένη πα-
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ρέµβαση, µε στόχο τη θωράκιση του συστήµατος διακυβέρνησης, µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα µπροστά σε πιθανούς µελλοντικούς κινδύνους που απορρέουν από
την οικονοµική ανάκαµψη, την καπιταλιστική ανάκαµψη και τους
οξύτερους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς που µαίνονται στην
περιοχή µας, αλλά και ευρύτερα.
Τα αυγουστιάτικα αυτά νοµοσχέδια υπηρετούν αυτόν ακριβώς
το στόχο, γιατί ξέρετε -το επαναλαµβάνουµε- ότι µπροστά µας
υπάρχουν καταστάσεις που µπορούν να επιφέρουν ακόµη µεγαλύτερη πολιτική αστάθεια.
Εµείς λέµε ότι αυτή την αστάθεια ο ελληνικός λαός όχι µόνο
δεν πρέπει να τη φοβηθεί αλλά πρέπει µε πλήρη συνείδηση
πλέον και καθαρό µυαλό και σκέψη, µε τη µεγάλη εµπειρία που
έχει αποκτήσει, να την αξιοποιήσει προς όφελος του για να ανατρέψει οριστικά αυτή τη βάρβαρη πολιτική, αυτό το σάπιο κράτος, αυτό το διεφθαρµένο εκµεταλλευτικό σύστηµα. Τότε θα
επέλθει και η πραγµατική ανακούφιση του λαού, η ανάσα ζωής
για όλους και όλες και όχι µόνο για τους λίγους κηφήνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για µία ολιγόλεπτη παρέµβαση ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης κ. Βελόπουλος.
Κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο αυστηρά για πέντε λεπτά
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Τα αυστηρά να ισχύουν για όλους, κύριε Πρόεδρε. Δεν
πειράζει, όµως, εγώ πέντε λεπτά θα χρειαστώ, όχι παραπάνω.
Ξεκινάω λέγοντας το εξής. Ξεκίνησε µία ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ µε
ένα νοµοθέτηµα κάκιστο σε σχέση µε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αυτό είναι αληθές. Και σαφώς το ξεκίνησε, γιατί ήξερε ότι θα
χάσει στις εκλογές. Αυτό που µε ενοχλεί περισσότερο είναι ότι
αυτό το νοµοσχέδιο που φέρατε, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι
αυτό που περιµέναµε εµείς.
Μιλάτε για αποκέντρωση, µιλάτε για λιγότερο κράτος, γιατί
δεν είστε κρατιστής. Δηµιουργείτε, όµως, δεκάδες επιτροπές και
τµήµατα τα οποία είναι µέσα στο νοµοσχέδιο καταγεγραµµένα.
Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο το κάνετε αυτό εσείς,
ένας άνθρωπος που είστε εναντίον του κρατισµού.
Φαντάζοµαι ότι η αγωνία να βολευτούν κάποιοι δικοί µας άνθρωποι από το στενό κοµµατικό σωλήνα, από το στενό κοµµατικό
περιβάλλον είναι µία αγωνία ενός ηγέτη, αλλά αυτή δεν µπορεί
να γίνει τροχοπέδη απέναντι στο κράτος και απέναντι στην Ελλάδα.
Επίσης, προβλέπεται, λέει, θέση για εµφακέλωση εντύπων,
κύριε Πρωθυπουργέ. Ακούστε τον όρο, «εµφακέλωση εντύπων»,
στο άρθρο 33. Ψάξτε το λίγο να το δείτε, γιατί αν υπάρχει υπάλληλος για να εµφακελώνει έντυπα την εποχή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, όπως λέτε εσείς, κάτι δεν πάει καλά είτε µε το
ένα είτε µε το άλλο.
Με το άρθρο 60, καταργείται ο Ελληνικός Διαστηµικός Σταθµός και ιδρύεται το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος. Αυτό δεν το
καταλαβαίνω, γιατί δηλαδή αλλάζετε το ένα για να βάλετε κάτι
άλλο; Αφού υπήρχε. Το έκανε ο κ. Παππάς. Εδώ είναι ο κ. Παππάς; Έφτιαξε τους δορυφόρους, πηγαίνουµε και ταξίδια στο διάστηµα τώρα! Εσείς, απλά, αλλάζετε τίτλο.
Το άρθρο 86, µυρίζει πολύ «κουλοχέρη» για τα παίγνια. Μιλάτε
για Εποπτεία Ελέγχου Παιγνίων. Προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί αν
γεµίσουµε την Ελλάδα µε κουλοχέρηδες και µε καζίνο, όπως το
Ελληνικό, τότε χάθηκε η κοινωνία, κύριε Πρωθυπουργέ.
Έλεγε ο Καρλ Μαρξ και απευθύνοµαι στους αριστερούς: «Οι
κυρίαρχες ιδέες κάθε εποχής υπήρξαν οι ιδέες της κυρίαρχης
τάξης της». Σήµερα, δυστυχώς, η Ελλάδα διακατέχεται από ένα
φοβικό σύνδροµο. Όταν µιλάει η Αριστερά ή η δήθεν Αριστερά,
όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σιωπούν. Και το λέω για να το καταλάβετε. Έχετε ένα φοβικό σύνδροµο µε το άσυλο. Φοβάστε να
βάλετε το µαχαίρι ειλικρινά στο κόκκαλο.
Σας κάνω ένα ερώτηµα. Πληµµεληµατικού χαρακτήρα οι µολότοφ, πληµµεληµατικού χαρακτήρα το στειλιάρι, πληµµεληµατικού χαρακτήρα ο σουγιάς, το µαχαίρι;
Είναι µέσα στο Πολυτεχνείο, µέσα στην ΑΣΟΕΕ. Τους συλλαµβάνει η αστυνοµία, τους βγάζει έξω, τους πάει στον ανακριτή,
αφήνονται ελεύθεροι. Θα ξαναµπούν µέσα την επόµενη µέρα για
κατάληψη, θα τους ξαναβγάλει η αστυνοµία, θα ξαναπάνε στον
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ανακριτή, θα ξαναγυρίσουν πάλι στο πανεπιστήµιο.
Αν δεν αλλάξει ο Ποινικός Κώδικας, αν δεν αλλάξετε µε αυστηρότατες ποινές σε αυτόν που υποτροπιάζει στο άσυλο, θα
έχουµε το ίδιο πράγµα, «police tours», η αστυνοµία θα γίνει γραφείο ταξιδιών.
Σας το λέω για να ξέρουµε τι γίνεται γύρω µας, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή η ιστορία µε το άσυλο πρέπει
να µας βρει να διαφωνούµε. Διότι όταν γίνονται παράνοµες πράξεις κατ’ εξακολούθηση και υποτροπιάζουν, πρέπει ο νοµοθέτης
να είναι αυστηρός.
Οι µολότοφ είναι δολοφονικό εγχειρίδιο, είναι έγκληµα, τελεία
και παύλα. Το στειλιάρι, το µαχαίρι, είναι όργανο που µπορεί να
δηµιουργήσει απώλεια ζωής. Τι να κάνουµε τώρα; Ζούµε στον
21ο αιώνα, δεν χρειάζεται άσυλο. Η δηµοκρατία δεν χρειάζεται
άσυλα, δεν υπάρχει λόγος, κύριοι της Αριστεράς, να µιλάτε για
άσυλο. Δηµοκρατία έχουµε, δεν έχουµε ένα άλλο πολίτευµα. Αν
είχαµε δικτατορία του προλεταριάτου σίγουρα θα ήταν καλύτερα
το άσυλο σε αυτό το πολίτευµα φαντάζοµαι. Θα ήταν πολύ καλύτερη η διακίνηση των ιδεών σε εκείνη την περίοδο.
Πάµε στην ουσία. Παρεµπόριο. Άκουσα κάτι λογικοφανές.
«Γιατί δεν πάει η αστυνοµία», λέει, «σε περιθωριακές και περιφερειακές πόλεις και κοινότητες να χτυπήσει την παρανοµία, στις
δυτικές συνοικίες κ.λπ.;». Επειδή δεν πάει εκεί η αστυνοµία να
αφήσουµε την ΑΣΟΕΕ, να αφήσουµε τη Νοµική, να οργιάζει το
παρεµπόριο κι η παρανοµία! Δεν είναι λογική αυτή. Και στις δύο
περιπτώσεις πρέπει η αστυνοµία να παρέµβει, τέλεια και παύλα.
Πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να αλλάξετε το νοµικό πλαίσιο.
Πρέπει να αλλαχθεί. Δεν ξέρω, κύριε Θεοδωρικάκο, αν το έχετε
δει προσωπικά. Πρέπει να αλλαχθεί. Θα τους κάνετε τουρίστες
τους µπαχαλάκηδες. Θα τους πηγαινοφέρνετε όπως µε τον
«Ρουβίκωνα». Θα κάνετε βόλτα. Γιατί είναι πληµµεληµατικού χαρακτήρα οι ποινές.
Πάµε στα υπόλοιπα. Η ίδια η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής λέει ότι είναι συνταγµατική η κατάργηση του ασύλου. Δεν
καταλαβαίνω γιατί είναι αντισυνταγµατική και για ποιον λόγο πρέπει να συζητάµε για το άσυλο.
Πάµε σε κάτι που άκουσα, για να κλείσω κιόλας. Είπε ένας
Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας -δεν θα αναφερθώ στο όνοµά
του για να µην πάρει και τον λόγο, κύριε Πρόεδρε- ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έκανε κακές επιλογές και οι υπάλληλοι που δικαιώθηκαν στα δικαστήρια αποζηµιώθηκαν. Είναι µια αλήθεια. Έβαζε επιτροπές ή
έβαζε κόσµο, πήγαιναν στα δικαστήρια και δικαιώνονταν στα δικαστήρια και αποζηµιώνονταν.
Αν η κ. Θάνου δικαιωθεί στα δικαστήρια, κύριοι, και ζητήσει
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ποιος θα πληρώσει, ο Υπουργός ή
η Νέα Δηµοκρατία την αποζηµίωσή της; Με τα λεφτά του ελληνικού λαού θα κάνουν παιχνίδια κάποιοι εδώ µέσα, θα βάζουν
τους δικούς τους, θα τους βγάζουν οι άλλοι, θα τους ξαναβάζουν
οι άλλοι και θα πληρώνουµε αποζηµιώσεις στα δικαστήρια; Αυτή
είναι η σωστή διακυβέρνηση;
Και µας αναγκάζετε τώρα εµάς, επειδή ξέρουµε ότι έχετε δίκιο
ηθικά σε σχέση µε την τοποθέτηση της κ. Θάνου, που είναι συριζαία, είναι αυτή µε τη «NOVARTIS» κ.λπ., να πούµε «παρών»,
όταν εσείς κάνετε το εξής έγκληµα. Δεν τους βγάζετε όλους,
βγάζετε τη µία, που είναι αντίθετή σας και θα αναγκάσετε να
πούµε «παρών», να κάνουµε τους Σολοµώντες. Γιατί; Γιατί έχετε
δίκιο κι εσείς, έχει και η κ. Θάνου. Κατά τον νόµο, το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό, τελεία και παύλα. Σταµατήστε
να νοµοθετείτε µε βάση το κοµµατικό σας συµφέρον. Έλεος πια,
έλεος! Δεν µας αρέσει ένας, τον βγάζουµε, µας αρέσει κάποιος
άλλος.
Πάµε βέβαια στα τελευταία. Εγώ θα επιµείνω. Δεν θα βαρεθώ
να σας ρωτάω συνεχώς, ειδικά την Κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα. Γιατί δεν µιλάτε για τα εθνικά θέµατα εδώ µέσα;
Γιατί δεν µιλάµε για τα λειτουργικά; Γιατί δεν µιλάµε για το «Γιαβούζ», γιατί απαγορεύεται; Γιατί το αποφεύγετε όλοι εδώ µέσα;
Δεν ξέρετε τι γίνεται στην Κύπρο; Δεν ξέρετε τι µπορεί να κάνει
µετά τον δεκαπενταύγουστο η Τουρκία; Δεν ξέρετε ότι µπορεί
να φέρει ένα γεωτρύπανο στα είκοσι ή τριάντα ναυτικά µίλια;
Γιατί δεν τα λέµε εδώ µέσα; Όλοι συζητάτε για τη Θάνου. Η
Θάνου είναι το πρόβληµά µας;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, -και ζητώ συγγνώµη- θα πω το
εξής. Χθες έγινε παράσταση από όλα τα µέσα των Σκοπίων για
ένα πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και θα προσφύγουν λέει στη FIFA, που έλεγε “Macedonia is only here”.
Αυτοί έχουν παραβιάσει, κύριε Πρωθυπουργέ, τη Συµφωνία
των Πρεσπών δεκάδες φορές. Δεν είδα ένα διάβηµα από την ελληνική Κυβέρνηση εδώ και ένα µήνα. Την έχουν παραβιάσει. Ο
τουριστικός οργανισµός τους, ο κρατικός, λέει συνεχώς «Μακεδονία», δεν λέει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν κάνετε ένα διάβηµα;
Γιατί δεν κάνετε κάτι; Το κατάπιατε κι αυτό; Όλα τα έχετε καταπιεί;
Και απορίας άξιο: Μας λέγατε προεκλογικά ότι διαφωνείτε µε
τη Συµφωνία των Πρεσπών. Σας άκουσα µε τα αυτιά µου εγώ.
Και µιλούσατε µόνο για την ταυτότητα και τη γλώσσα. Ωραία να
συµφωνήσουµε. Γιατί µου βάζετε συνεργάτες οι οποίοι συµφωνούσαν µε τη Συµφωνία των Πρεσπών; Ακούστε, τωρινό φρούτο
είναι αυτό. Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Βελόπουλε,
είναι πολύ το µισό λεπτό. Ολοκληρώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Όταν ενοχλούν κάποια
πράγµατα είναι πολύ, το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ενοχλεί η παραβίαση
του ωραρίου. Τηρήστε την ώρα και όλα θα πάνε καλά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Και ο προηγούµενος παραβίασε το ωράριο, αλλά διακατέχεστε από ένα φοβικό σύνδροµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η επίκληση της ατασθαλίας δεν είναι λόγος για δική µας ατασθαλία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ωραία, λέω αυτό και κλείνω εδώ.
Γιατί µου βάζετε τον κ. Γιατροµανωλάκη; Δεν τον ξέρω. Είναι,
λέει, ΛΟΑΤΚΙ, είναι Ποτάµι. Τον βάζετε, λέει, στον σύγχρονο πολιτισµό, νέο Γενικό Γραµµατέα του Σύγχρονου Πολιτισµού. Νέος
Γενικός Γραµµατέας του Σύγχρονου Πολιτισµού, εκπρόσωπος
των ΛΟΑΤΚΙ –δεν µε απασχολεί αυτό, δικαίωµά σας- αλλά
έγραφε άρθρα υπέρ της Συµφωνίας των Πρεσπών.
Πώς τον βάζετε εκεί; Πώς τον βάζετε; Δεν µιλάω σε κανέναν
από εσάς.
Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω αν διαφωνείτε µε τη Συµφωνία
των Πρεσπών. Οι επιλογές σας όµως δείχνουν ότι κατά βάθος
µπορεί να συµφωνήσετε κιόλας. Και λυπάµαι γι’ αυτό, γιατί πίστευα αυτό που µας λέγατε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Λιάκος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΣ: Αξιότιµε Πρόεδρε, αξιότιµε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τους συµπολίτες µου
που µε εµπιστεύτηκαν για την εκπροσώπησή τους. Για όλους
εµάς η στιγµή είναι ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά που η
περιοχή της δυτικής Αττικής εκπροσωπείται αυτόνοµα στη
Βουλή των Ελλήνων. Προσωπικά είµαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι
η χώρα θα σταθεί και πάλι όρθια, η λογική θα πρυτανεύσει και η
κανονικότητα θα επανέλθει στην καθηµερινή ζωή. Κι αυτό γιατί
είναι η πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της χώρας, που η Κυβέρνηση εφαρµόζει περισσότερα απ’ όσα δεσµεύθηκε προεκλογικά.
Είναι τιµή µου που στην παρθενική µου εµφάνιση στο ελληνικό
Κοινοβούλιο έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ αλλά και να ψηφίσω την υγιή εφαρµογή του ασύλου στα ελληνικά πανεπιστήµια.
Όντας ο νεότερος Βουλευτής, είµαι αυτός που ενδέχεται να
έχω τις πιο πρόσφατες φοιτητικές αναµνήσεις. Έχοντας περάσει
από τρία ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια, γνωρίζω από πρώτο
χέρι πως εφαρµόζεται το άσυλο και ποιες σκοπιµότητες εν τέλει
εξυπηρετεί. Οι φοιτητές έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ κατά καιρούς,
καθώς τα πανεπιστήµιά µας έχουν µετατραπεί σε ορµητήρια βίας
και ανοµίας. Τα περιστατικά πολλά και γνωστά. Μέσα σε επτά
χρόνια από το 2011 µέχρι το 2017 συνολικά τριακόσια πενήντα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

επτά περιστατικά ανοµίας σε δεκαεννιά εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
σύµφωνα µε έρευνα που διενήργησε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Μάιο του 2018.
Πρόκειται για µια πραγµατικότητα που ελάχιστοι πλέον δεν θέλουν να παραδεχθούν. Αυτοί οι ελάχιστοι αλλά και όσοι προφασίζονται το άσυλο για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών µάλλον
ενδιαφέρονται ή ακόµα χειρότερα νοιάζονται για την επιβολή των
δικών τους ιδεών. Ανατρεπτικές και επαναστατικές ιδέες δεν καλλιεργούνται όταν η βία και ο τραµπουκισµός είναι στην ηµερήσια
διάταξη, µάλιστα πολλές φορές όχι από οµάδες φοιτητών αλλά
από παραβατικά στοιχεία εκτός σχολών. Γιατί πώς αλλιώς µπορώ
να συσχετίσω το γεγονός ότι µόνο στα πανεπιστήµια και τα
άβατα των γνωστών σε όλους µας περιοχών βρίσκουν καταφύγιο
ακραίες αντιεξουσιαστικές φωνές και οµάδες;
Η πλειονότητα των φοιτητών και των καθηγητών όπως και των
διοικητικών υπαλλήλων δεν αισθάνεται ασφαλής µέσα στα πανεπιστήµια. Αυτή είναι η σηµερινή κατάσταση. Οι νέοι που κουράστηκαν για την εισαγωγή τους στα πανεπιστηµιακά και
τεχνολογικά ιδρύµατα της χώρας έρχονται αντιµέτωποι µε µια
δυσάρεστη πραγµατικότητα, όταν πολύ σύντοµα αντιλαµβάνονται ότι όσα ισχύουν σχετικά µε την ασφάλεια στην υπόλοιπη κοινωνία δεν ισχύουν µέσα στο πανεπιστήµιο. Το πιο απλό, δεν
µπορείς να καλέσεις την αστυνοµία κι αυτή να παρέµβει σε περίπτωση που ή απειλείσαι εσύ προσωπικά ή θες να αναφέρεις
µια έκνοµη ενέργεια. Η φθορά της δηµόσιας περιουσίας είναι
σχεδόν καθηµερινή και δυστυχώς αυτό είναι αποτέλεσµα της αντίληψης που έχει παγιωθεί ότι ο καθένας µέσα στο πανεπιστήµιο
µπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς καµµία απολύτως κύρωση. Αν
δεν θέλετε να σταθούµε σε υλικές ζηµιές, σας διαβεβαιώνω ότι
το ίδιο και σε αυξηµένο βαθµό ισχύει και µε τις ατοµικές υποθέσεις.
Εγώ ο ίδιος έχει χρειαστεί να µεταφέρω συµφοιτητή µου αιµόφυρτο στο νοσοκοµείο έπειτα από επίθεση που δέχτηκε στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί απλά θέλησε να υπερασπιστεί το αξιακό δικαίωµα του συνέρχεσθαι, δηλαδή τη συνέλευση
των φοιτητών για ζητήµατα που αφορούν την ίδια την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Δυστυχώς αυτός δεν στάθηκε τόσο τυχερός
όσο ο κ. Βαρουφάκης.
Χωρίς σύστηµα ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ακαδηµαϊκή ελευθερία, ενώ ταυτόχρονα υπονοµεύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη της
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έρευνας και της καινοτοµίας απαιτούν ασφάλεια και ελεύθερα
πανεπιστήµια χωρίς τον φόβο της ωµής βίας. Η πολιτεία οφείλει
να διασφαλίζει το κατάλληλο ακαδηµαϊκό περιβάλλον για την
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου σε συνθήκες αξιοπρέπειας
και ελευθερίας και το σηµερινό νοµοσχέδιο κινείται προς αυτή
τη σωστή κατεύθυνση.
Αγαπητοί συνάδελφοι -λίγα λόγια, Πρόεδρε, και µε την ανοχή
σου- θα πω πολύ λίγα λόγια για τη νοµοθετική ρύθµιση για τις
αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς µε έχουνε ήδη καλύψει τόσο ο Υπουργός όσο και ο Υφυπουργός, όπως και οι προηγούµενοι οµιλητές της παράταξής µας. Ο θεσµός της τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι ένας θεσµός που τόσο αυτόν όσο και την
αποτελεσµατικότητά του οφείλουµε να την διασφαλίσουµε ως
κόρη οφθαλµού, διότι είναι ό,τι πιο άµεσο στον πολίτη.
Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνω τις ρυθµίσεις αναγκαίες για να επιτευχθεί η κυβερνησιµότητα στους δήµους και τις περιφέρειες,
όπου λόγω της απλής αναλογικής οι εκλεγµένοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες δεν διαθέτουν πλειοψηφία στα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια.
Κλείνοντας και µε αφορµή το άρθρο 5 του σχεδίου νόµου που
αφορά την φιλοξενία του θεσµού -είναι και εδώ η Υπουργός Πολιτισµού- «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», καθώς η Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2021 είναι η Ελευσίνα, θα ήθελα να
σας ζητήσω να σταθούµε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια µε όλες
µας τις δυνάµεις, αφού η επιτυχία της δεν θα είναι µόνο τοπική
αλλά και εθνική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος να εκφωνήσει για ελάχιστο χρόνο κάποιες διορθώσεις στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς γίνονται δεκτές οι υπουργικές τροπολογίες. Και
στη νοµοτεχνική βελτίωση, που ανέφερα προηγουµένως, στο
τρίτο της σηµείο το σωστό είναι 01-07-2018 και όχι –έγινε εκ παραδροµής- 01-12-2018.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει στα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω τον λόγο σήµερα για να
επισηµάνω ορισµένες κρίσιµες πλευρές, τις θέσεις µας γύρω
από το ζήτηµα του πανεπιστηµιακού ασύλου.
Και νοµίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουµε το
θέµα αυτό, είναι να επιχειρήσουµε να το δούµε µέσα από τη
µατιά ενός απλού φοιτητή. Ας φανταστούµε, λοιπόν, έναν πρωτοετή φοιτητή σε µία σχολή στο κέντρο της Αθήνας. Φτάνει στο
πανεπιστήµιο γεµάτος δέος, χαρά, αγωνία, προσµονή, ελαφρώς
ψαρωµένος, όπως θα έλεγαν οι συνοµήλικοί του. Διψά, όµως, για
νέες εικόνες, για νέες εµπειρίες, για γνώση.
Τι συναντά; Σίγουρα θα αισθανθεί αµήχανα βλέποντας από την
αρχή κιόλας αγνώστους να µπαινοβγαίνουν στις αίθουσες και
βρίσκοντας κλειστή τη βιβλιοθήκη, το ίδιο και τη γραµµατεία της
σχολής οι υπάλληλοι της οποίας φοβήθηκαν κάποια επεισόδια.
Περπατώντας µέσα στους βρώµικους διαδρόµους, θα αναρωτηθεί αν όποιος θέλει µπορεί να γράφει στους τοίχους και σίγουρα
θα αγανακτήσει διαπιστώνοντας ότι και το εργαστήριο -αυτό το
οποίο τόσο ήθελε να δει- έχει βάλει και αυτό λουκέτο. Μια ανακοίνωση θα τον ειδοποιήσει ότι κάποια από τα µαθήµατά του µεταφέρονται, διότι αρκετές αίθουσες έχουν καταληφθεί.
Και µε τον καιρό θα συµβιβαστεί µε το τρέξιµο πίσω από τις
έκτακτες παραδόσεις για να µη χαθεί το εξάµηνο.
Μέχρι να φτάσει στο πτυχίο του ο φοιτητής αυτός θα έχει δει
ολόκληρες αίθουσες, κοµµάτια του δηµόσιου χώρου, υπό κατάληψη στα χέρια ποικιλώνυµων οργανώσεων. Ναρκωτικά να κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι, υπόγεια γεµάτα από µολότοφ και
κουκούλες. Το τεχνικό προσωπικό του πανεπιστηµίου να βάφει
και να ξαναβάφει µάταια τους τοίχους. Και καθηγητές να καθυβρίζονται, ακόµα και να χτίζονται µέσα στα γραφεία τους.
Όλα αυτά ίσως και να τον άφησαν αδιάφορο στο πέρασµα του
χρόνου. Ίσως κάποτε να του φάνηκαν και λίγο φολκλόρ. Ο ίδιος,
άλλωστε, τώρα πέτυχε τον στόχο του. Είναι διπλωµατούχος.
Ασυνείδητα ωστόσο ύστερα από τέσσερα χρόνια θα έχει συµβιβαστεί µε κάτι πολύ πιο απειλητικό: Ότι αυτή και µόνο αυτή είναι
η πραγµατικότητα του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστήµιου.
Πραγµατικότητα που έχει γίνει, δυστυχώς, παγιωµένο καθεστώς.
Μια πραγµατικότητα, της οποίας ,δυστυχώς, ο κανόνας είναι η
παρέκκλιση.
Ο φοιτητής αυτός µπορεί να είναι µεταξύ εκείνων των πολλών
που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Και εκεί θα βιώσει τη µεγάλη απογοήτευση, ίσως και τη µεγάλη ντροπή. Θα δει
µαθήµατα να διεξάγονται κανονικά, εξετάσεις να γίνονται στην
ώρα τους, βιβλιοθήκες ανοιχτές. Θα περπατήσει σε πανεπιστήµια
καθαρά, που φιλοξενούν γνώση, έρευνα και πολιτισµό, µε φοιτητές και καθηγητές που δουλεύουν απερίσπαστοι, αφού κανείς δεν
καταστρέφει την περιουσία του πανεπιστήµιου. Και θα αντιληφθεί
ότι εκεί ο περιθωριακός είναι, πράγµατι, στο περιθώριο, ενώ εδώ
έχει εγκατασταθεί στο κέντρο της πανεπιστηµιακής ζωής.
Ο φοιτητής τότε θα νιώσει αδικηµένος, γιατί ούτε ο ίδιος ούτε
οι καθηγητές του στην Ελλάδα είχαν, τελικά, να ζηλέψουν κάτι
από τους ξένους συναδέλφους τους. Και όµως η σύγκριση θα
είναι συντριπτική, γιατί θα διαπιστώσει πικρά ότι όλη αυτή η αταξία του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστήµιου του φάνταζε αδιάφορη ή και ανώδυνη. Στην πραγµατικότητα, όµως, τον πήγε
πίσω. Και θα συµπεράνει το πιο κρίσιµο: Ότι τελικά η ελευθερία
µέσα στο πανεπιστήµιο κάθε άλλο παρά ασυµβίβαστη είναι µε
την οµαλή του λειτουργία. Και τότε, δυστυχώς, είναι αρκετά πιθανόν ο φοιτητής µας να αποφασίσει να µείνει στο κράτος που
τον υποδέχθηκε και να µη γυρίσει στην Ελλάδα. Να γίνει και
αυτός ένας από τους χιλιάδες επιστήµονές µας που ζουν εκτός
συνόρων. Και να διηγείται στους ξένους φίλους του, πώς ο ίδιος
ξεκίνησε κάποτε τις σπουδές του σε µια σχολή αλλιώτικη από τις
άλλες, σε ένα πανεπιστήµιο όπου ίσχυε το άσυλο α λα ελληνικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ανάγκη τα παιδιά µας
και µαζί οι οικογένειές τους να βιώνουν µια πολυετή αυταπάτη,
για να διαπιστώνουν στο τέλος ότι όλα θα µπορούσαν να είναι
αλλιώς. Είναι καιρός να φωνάξουµε ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια
δεν είναι καταδικασµένα. Ότι η πραγµατικότητα, την οποία έζησε
ο φοιτητής της ιστορίας µας και την οποία βιώνουν χιλιάδες
άλλοι Έλληνες φοιτητές, µπορεί να αλλάξει και η Ελλάδα να
σπουδάζει καλυτέρα τα παιδιά της. Να τους παρέχει γνώση, προοπτική αλλά και ασφάλεια. Και έτσι να µπορεί επιτέλους να τα
κρατήσει κοντά της.
Μια από τις τοµές -όχι η µόνη- προς αυτή την κατεύθυνση είναι
και η νέα ρύθµιση που εισάγουµε σήµερα για το πανεπιστηµιακό
άσυλο. Μια µεταρρύθµιση που υπηρετεί την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την απρόσκοπτη διακίνηση των ιδεών.
Θέλουµε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να γίνουν κυψέλες προβληµατισµού και στέκια δηµιουργίας. Να µένουν όλη
µέρα ανοικτά στον κάθε νέο για µαθήµατα, για συζητήσεις, για
συναυλίες. Να είναι δεξαµενές φρεσκάδας και σκέψης σε ολόκληρη τη χώρα, δίχως τον φόβο των επεισοδίων, του µίσους και
των καταστροφών. Να γίνουν ένας τόπος συνάντησης νέων ρευµάτων και καινοτοµίας, όπως συµβαίνει δηλαδή παντού στον
κόσµο.
Για να το πω αλλιώς, τα πανεπιστήµια ανοίγουν, δεν συµβιβάζονται πλέον µε την ασχήµια και τη µετριότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διεκδικούν το κύρος και τη λάµψη που τους αξίζει, µε παρόντες τους φοιτητές, µε εργαστήρια σε λειτουργία, µε καθηγητές
ελεύθερους να διδάσκουν, µε σπουδαστές ελεύθερους να αµφισβητούν και να ερευνούν. Αυτό θα πει αληθινή πανεπιστηµιακή
ζωή και πραγµατική πανεπιστηµιούπολη.
Είναι καλύτερα, λοιπόν, να µιλάµε σήµερα για την αναγέννηση
της πανεπιστηµιακής ζωής, για αποκατάσταση του ασύλου, παρά
για κατάργησή του. Διότι ά-συλο σηµαίνει τον ασφαλή, τον προστατευόµενο από σύληση τόπο και σήµερα, ας το παραδεχθούµε
επιτέλους, οι τόποι των πανεπιστηµίων έχουν συληθεί, έχουν βανδαλιστεί και πολλά κτήρια έχουν λεηλατηθεί.
Στο προαύλιο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, πωλητές λαθραίων εκθέτουν τα προϊόντα τους και χλευάζουν µέσα από τα
κάγκελα όποιον πάει να τους ελέγξει. Στο Αριστοτέλειο, τα ναρκωτικά διακινούνται δηµόσια. Στα υπόγεια των ιδρυµάτων ανακαλύπτονται αποθήκες πυροµαχικών, σχολές ολόκληρες έχουν
µετατραπεί σε γιάφκες βίας και κουκουλοφόρων. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα σήµερα. Και σε αυτή δίνουν άσυλο και ατιµωρησία όσοι αντιδρούν σήµερα σε αυτή τη νέα ρύθµιση.
Διότι ; πώς µπορούµε άραγε ; να µιλάµε για δηµόσιο πανεπιστήµιο, όταν αυτό παραµένει αποκλεισµένο από τον δήµο; Πώς
αναφερόµαστε στο δηµοκρατικό πανεπιστήµιο, όταν αυτό δεν
ανήκει στους πολλούς, αλλά το ελέγχουν οι λίγοι; Και νοείται
άραγε ; σύγχρονο κράτος δικαίου, όταν η επικράτειά του περιλαµβάνει νησίδες ανοµίας, αυταρχισµού και βίας;
Ο στόχος µας, λοιπόν, είναι να απελευθερώσουµε δυνάµεις
των πανεπιστηµίων ; που σήµερα είναι φυλακισµένες και ειδικά
σε αυτούς τους κατ’ εξοχήν χώρους ανοικτής έκφρασης δεν
µπορεί να γίνονται αποδεκτές ούτε πράξεις κοινών µαφιόζων
ούτε δράσεις πολιτικών µπράβων. Η ζωή στις σχολές πρέπει να
αναπνέει τον αέρα του διαλόγου και να στηρίζεται στα θεµέλια
του νόµου. Αυτός άλλωστε, αποτελεί πάντα και το καταφύγιο του
αδύναµου. Οι ισχυροί εξάλλου, έχουν πολλούς τρόπους να προστατεύονται.
Για να µιλήσω λίγο µε τη γλώσσα της αντιπολίτευσης, εµείς
δεν θέλουµε αστυνόµους στα πανεπιστήµια. Θέλουµε να διώξουµε από εκεί τους κουκουλοφόρους, που αστυνοµεύουν τη
ζωή των φοιτητών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τουλάχιστον, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι φορούν στολή και εθνόσηµο, είναι όργανα της δηµοκρατίας και απολογούνται σε αυτήν,
ενώ οι γνωστοί-άγνωστοι τραµπούκοι υπηρετούν µόνο σκοτεινά
συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι εδώ υπάρχουν διαχρονικές και διακοµµατικές ευθύνες. Και εµείς αποδε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

χόµαστε το δικό µας µερίδιο. Σήµερα όµως η κατάσταση έχει
φτάσει στο απροχώρητο.
Η συζήτηση, λοιπόν, για το λεγόµενο άσυλο, αν θέλουµε να
είναι ουσιαστική, προϋποθέτει τολµηρές παραδοχές και ειλικρινή
διάθεση να δώσουµε λύση, να διεξαχθεί χωρίς πυροτεχνήµατα,
όπως αυτό το περί δήθεν σεβασµού του ασύλου από τους ναζί
στην Κατοχή, όχι µόνο γιατί κάτι τέτοιο είναι ανιστόρητο, αλλά
γιατί εξισώνει τις δυνάµεις κατοχής του ναζισµού µε τη νόµιµη
εξουσία ενός δηµοκρατικού κράτους.
Να αποφύγει, επίσης, την ψεύτικη ωραιοποίηση της κατάστασης, στο όνοµα κάποιων ιδεολογικών εµµονών, γιατί αυτή είναι
µια παγίδα, που εξωραΐζει τις δυσκολίες και αποθρασύνει τελικά
τους υπεύθυνους, κυρίως θολώνει τη λαϊκή εγρήγορση.
Τέλος, η συζήτηση ας µείνει µακριά και από επικίνδυνες απόψεις, όπως αυτή που ακούστηκε ότι τάχα τα πανεπιστήµια πρέπει
να είναι φυτώρια πολιτικών στελεχών. Η χώρα πλήρωσε πολύ
ακριβά τους κοµµατικούς σωλήνες και τα προϊόντα τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η διάταξη που φέρνει η Κυβέρνηση προστατεύει πολλά καικατ’
αρχάς τη γνώση. Διότι είναι καθεστώς πλέον διάφορες µικροοµάδες να διαλύουν όποτε θέλουν µαθήµατα:
Την έρευνα. Ποιος εγγυάται σήµερα ότι σε µια σχολή µπορεί
να οργανωθεί ένα ανοιχτό επιστηµονικό συνέδριο µε διαφορετικές απόψεις, εάν τυχαίνει η θεµατολογία να διαφωνεί µε τις απόψεις των γνωστών µπαχαλάκηδων;
Τον πολιτισµό. Γιατί πολλά ιδρύµατά µας αποτελούν ιστορικά
µνηµεία ολόκληρης της χώρας και πρέπει να προστατεύονται,
αλλά και τα ίδια τα χρήµατα των φορολογούµενων. Διότι όλοι
αυτοί οι βανδαλισµοί κοστίζουν, όχι σε αυτούς που τους προκαλούν φυσικά, αλλά σε όλους µας.
Η ρύθµιση, τέλος, θωρακίζει και τον ίδιο τον πολιτικό διάλογο
στα πανεπιστήµια, γιατί µέχρι τώρα, κάποιοι περιθωριακοί αποφάσιζαν µε το έτσι θέλω να διαλύουν µια φοιτητική συνέλευση ή
ακόµα και τις ίδιες τις φοιτητικές εκλογές. Κοντολογίς, οι πράξεις
τους αυτές είναι και αντιδηµοκρατικές και αυταρχικές.
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για κατάργηση του ασύλου ανοµίας, µιλάµε πολύ απλά για την απαγόρευση της παραβατικής συµπεριφοράς µέσα στους πανεπιστηµιακούς χώρους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί είναι και αυτοί δηµόσιος χώρος, όπως ακριβώς οι δρόµοι
και οι πλατείες µας, όπου σε περίπτωση κινδύνου όλοι καλούµε
τη βοήθεια της Αστυνοµίας. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό.
Μιλάµε, όµως, και για την απαγόρευση της δυνατότητας να
καταφεύγουν εκεί όσοι παρανοµούν. Όποιος θέλει τέτοια ασυλία
σήµερα, υποστηρίζει την ατιµωρησία, βοηθά τη µετατροπή των
πανεπιστηµίων σε ορµητήρια βίας. Και όσοι κινδυνολογούν ότι
τάχα η Αστυνοµία θα µπαίνει κάθε τόσο στα πανεπιστήµια, ας
αναλογιστούν ότι έχουν ήδη ανεχτεί µια σοβαρή δηµοκρατική
υποχώρηση τα έχουν αποδεχθεί ως δεδοµένα φρούρια, που
έχουν κατακτηθεί και ανήκουν σε κάποιους άλλους, πέραν των
φοιτητών και των καθηγητών τους.
Το πρόβληµα είναι όσο ποτέ επίκαιρο, γιατί η ζωή απέδειξε ότι
η δηµόσια ανοχή το κλιµακώνει και κυρίως µεταλλάσσει επικίνδυνα την υφή του ίδιου του προβλήµατος. Θυµίζω ότι από ολιγόωρες συµβολικές καταλήψεις φοιτητικών παρατάξεων, πήγαµε
σε µόνιµη εγκατάσταση εξωπανεπιστηµιακών στις σχολές και ότι
φτάσαµε στη µόνιµη παρουσία παραεµπόρων και διακινητών
ναρκωτικών στα ιδρύµατα. Από τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, περάσαµε στα ρόπαλα και τις µολότοφ. Η φωνή έγινε γροθιά και η
γροθιά φονική βόµβα, για να καταλήξουµε εν τέλει στις ένοπλες
παρελάσεις κάποιων, που αυτοαποκαλούνται αναρχικοί.
Συνεπώς, όσο δεν αντιµετωπίζεται αυτή η πληγή, διευρύνεται
και κακοφορµίσει, αλλά και δηµιουργεί µεταστάσεις. Είναι λάθος,
επίσης, η οργανωµένη πολιτεία σταδιακά να συµβιβάζεται µε το
κακό.
Θυµίζω ότι και επί δικών σας ηµερών, ουσιαστικά, η περιοχή
γύρω από το Πολυτεχνείο παραδόθηκε. Μεταφέρθηκαν από εκεί
δηµόσιες υπηρεσίες, µέχρι και στάση των λεωφορείων. Αντί να
εµποδίζουµε αυτούς που έκαιγαν τα οχήµατα, άλλαξαν τα δροµολόγιά τους!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μετά ακολούθησε και η αναγκαστική υποχώρηση των κατοίκων, των µικροεµπόρων, που είτε µετακόµισαν είτε άρχισαν να
κλείνονται από νωρίς στο σπίτι τους, είτε εγκατέλειψαν τα µαγαζιά τους, µε αποτέλεσµα να παραλύσει ουσιαστικά η ζωή σε µία
ολόκληρη συνοικία, αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία να αρχίσουµε να συνηθίζουµε «τη µορφή του τέρατος», που έλεγε και ο
Μάνος Χατζιδάκις.
Αυτήν την οπισθοδροµική τάση ετών θα ανακόψει η Κυβέρνηση µας, όχι µόνο αποκαθιστώντας επιτέλους την ηρεµία µέσα,
αλλά και γύρω από τα πανεπιστήµια, αλλά προβάλλοντας και ένα
διαφορετικό µοντέλο καθηµερινής ευηµερίας.
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, η διασύνδεσή του µε το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι, για παράδειγµα, ένα τέτοιο εµβληµατικό έργο. Έτσι, ο πολιτισµός θα γεφυρωθεί µε τη γνώση, ο
τουρισµός µε την εµπορική ανάπτυξη και µια ολόκληρη συνοικία
θα βγει από τη σκιά βίας και της υποβάθµισης και θα έρθει στο
φως της ευηµερίας και της προόδου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς και οι διαφορές µας
µε τον ΣΥΡΙΖΑ και στο θέµα αυτό δεν είναι ανεξάρτητες από την
τελείως διαφορετική άποψη που έχουµε στα θέµατα συνολικά
της ανώτατης εκπαίδευσης. Κάποιοι εξακολουθούν να επιµένουν
στην ετήσια παραγωγή χιλιάδων άνεργων πτυχιούχων, ενώ εµείς
είµαστε υπέρ της σύνδεσης της παιδείας µε την αγορά εργασίας.
Κάποιοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον στενό έλεγχο των
πανεπιστηµίων από το Υπουργείο, ενώ εµείς τους δίνουµε πλήρη
αυτονοµία. Κάποιοι έσπειραν απρογραµµάτιστα σχολές σε όλη
την Ελλάδα, ενώ εµείς θέλουµε τα ίδια τα πανεπιστήµια, τελικά,
να κρίνουν τον αριθµό των εισακτέων τους. Κάποιοι τάσσονται
υπέρ της δήθεν ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ εµείς καθιερώνουµε ένα όριο, στο οποίο θα έχουν
λόγο και τα ίδια τα πανεπιστήµια για το ποιος θα µπορεί να εισαχθεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα και προωθούµε την αξιολόγηση, ώστε οι σπουδές να βελτιώνονται και οι απόφοιτοι µας
να προκόβουν ολοένα και περισσότερο.
Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί σήµερα την οπισθοδρόµηση, ενώ εµείς διεκδικούµε µε πείσµα την πραγµατική πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, η πρόοδος προϋποθέτει ηρεµία, ασφάλεια και δηµοκρατικούς κανόνες. Η θέση µας είναι ένα ισχυρό µήνυµα πολιτικής
βούλησης, ότι στην Ελλάδα υπάρχει δηµοκρατία, που δεν επιτρέπει στους λίγους να καθορίζουν την καθηµερινότητα των πολλών…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…ότι εκτός από τις ανώνυµες συλλογικότητες υπάρχει και ο
επώνυµος φοιτητής, η ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε πολίτη
αυτής της χώρας και ότι λειτουργεί επιτέλους το οργανωµένο
κράτος, το οποίο δεν θα αφήσει την κοινωνία µας να µεταβληθεί
σε ζούγκλα, όπου θα διοικούν όσοι ασκούν βία.
Η πρότασή µας, λοιπόν, είναι ένα κάλεσµα προς όλους και
είναι ένα κάλεσµα νοµιµότητας, ενότητας και υπέρβασης, κάλεσµα µε πρόσηµο µόνο εθνικό, ένα κάλεσµα στο οποίο πρέπει να
ανταποκριθούν όλοι, κυρίως αυτοί που τους αφορά πρωτίστως,
φοιτητές, καθηγητές και εργαζόµενοι. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι πρώτοι έσπευσαν να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία οι ίδιοι οι καθηγητές, οι άνθρωποι που διδάσκουν στα
δηµόσια πανεπιστήµια.
Αυτή η προσπάθεια, όµως -και κλείνω µε αυτή την παρατήρησηµας θέλει όλους ενωµένους, γιατί το δικαίωµα στην ασφάλεια και
στην ελευθερία αποτελεί πράγµατι µία διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις δυνάµεις της δηµοκρατίας και του αυταρχισµού.
Γι’ αυτό και παρά τις επιµέρους ενστάσεις προσδοκώ ότι τελικά τα προοδευτικά κόµµατα θα σταθούν µε τη σωστή µεριά της
ιστορίας, ψηφίζοντας τη συγκεκριµένη διάταξη.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ο Υπουργός κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει συντοµότατα µία νοµοτεχνική βελτίωση.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του
άρθρου 61 του σχεδίου νόµου.
Οι λέξεις «δέκα (10) µέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«τριάντα (30) µέρες» λόγω των ιδιαιτεροτήτων της καλοκαιρινής
περιόδου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσπαθώ αυτές τις µέρες να κατανοήσω τη σπουδή της Κυβέρνησης να σπεύσει το κατακαλόκαιρο, λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο -8 Αυγούστου έχουµε σήµερα- να φέρει µια διάταξη
για το πανεπιστηµιακό άσυλο. Και αναρωτιόµουν τι είναι αυτό το
επείγον, που σας παρακινεί σε αυτή την πράξη. Μήπως είναι ένα
µείζον ζήτηµα, που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, που απασχόλησε την προεκλογική περίοδο; Συζητάει ο κόσµος γι’ αυτό
το ζήτηµα σήµερα στα καφενεία ή στις παραλίες, γιατί είµαστε
και στο κατακαλόκαιρο;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πάρα πολύ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Συζητούν;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όποιος έχει παιδιά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Είναι ρητορικές οι
ερωτήσεις του κ. Τσίπρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Απαντάω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα απαντήσω στις ρητορικές ερωτήσεις, αν και
από ό,τι βλέπω, η κ. Μπακογιάννη έχει καλύτερη γνώση από εµάς
του τι συζητιέται στα καφενεία και στις παραλίες αυτές τις µέρες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πολύ καλύτερη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν συζητιέται, αλλά
µπορεί να κάνω λάθος.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκτίµησή µου και η
εκτίµησή µας είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία επιλέγει, φέρνοντας σε
συζήτηση εσπευσµένα το θέµα του ασύλου, να διεξαγάγει µία
πρώτη ιδεολογική αντιπαράθεση και ιδεολογική σύγκρουση µε
την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη στην ευρύτερη διάστασή της και γι’ αυτό και οι αναφορές σας στους όρους «προοδευτικός», «συντηρητικός», «πρόοδος», «οπισθοδρόµηση», για
αυτό και η διαρκής επίκλησή σας όχι στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς,
αλλά στο Κίνηµα Αλλαγής. Δεν ξέρω τι θα πράξει, είναι κάτι το
οποίο αναµένουµε να δούµε.
Αναρωτιέµαι, όµως -γιατί εγώ θέλω να µιλήσω για την ουσία
και θα εξηγήσω τι εννοώ, όταν µιλάω για µία ιδεολογική αντιπαράθεση και ιδεολογική σύγκρουση-µήπως το θέµα του πανεπιστηµιακού ασύλου ήταν η αιτία να έχουµε όλο το προηγούµενο
διάστηµα κρούσµατα βίας ή εντονότερα κρούσµατα βίας ή παραβατικότητα στα ελληνικά πανεπιστήµια, εξαιτίας της σηµερινής νοµικής ισχύος του πανεπιστηµιακού ασύλου τα τελευταία
τρία χρόνια από ό,τι είχαµε από το 2011 µέχρι και την τροποποίηση που φέραµε εµείς;
Η πραγµατικότητα είναι ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Η
πραγµατικότητα είναι ότι στο ζήτηµα αυτό επιδεικνύετε µία ιδεολογική εµµονή και η πραγµατικότητα επίσης είναι ότι ούτε µε
το άσυλο αυτό καθ’ αυτό, τη νοµική ισχύ που έχουµε σήµερα,
υπάρχει πρόβληµα ούτε τα υπαρκτά κρούσµατα παραβατικότητας και τα κρούσµατα βίας είναι το δικό σας θέµα.
Η ιδεολογική σας εµµονή δεν αφορά το άσυλο και τη νοµική
ισχύ σήµερα. Η ιδεολογική σας εµµονή αφορά το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο συνολικά και ό,τι αυτό συµβολίζει στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πραγµατικότητα, ό,τι αυτό
συµβολίζει κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισµικά στην πατρίδα µας.
Είναι µία εµµονή, που εκκινεί, αφ’ ενός από την εγγενή αποστροφή σας απέναντι στον δηµόσιο χώρο, στο δηµόσιο πανεπιστήµιο και τη διαρκή µεροληψία σας υπέρ των ιδιωτικών σχολών
και των ιδιωτικών σπουδών και των ιδιωτικών πανεπιστηµίων και
αφ’ ετέρου από την αποστροφή σας σε ό,τι διαχρονικά συµβολίζει -επαναλαµβάνω- σε επίπεδο πολιτικό και ιδεολογικό το δηµόσιο πανεπιστήµιο στη χώρα µας.
Αναφέροµαι στη σύνδεσή του µε τα κινήµατα της νέας γενιάς.
Αναφέροµαι στη σύνδεσή του στο συλλογικό υποσυνείδητο της
ελληνικής κοινωνίας και όλων όσοι έχουν µεγαλώσει από τη δε-
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καετία του ’80 και µετά, µε τον αγώνα της ελληνικής νεολαίας
και του ελληνικού λαού ενάντια στην επτάχρονη δικτατορία και
µε τους αγώνες για την πρόοδο και την προκοπή σε αυτόν τον
τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άλλωστε, δεν ήταν λίγες οι φορές, που στον δηµόσιο λόγο
τους οι πιο ακραίοι εκφραστές αυτής της υπερδεξιάς -επιτρέψτε
µου την έκφραση- ιδεολογίας που έχετε το θράσος να την χαρακτηρίζετε και προοδευτική, οι πιο ακραίοι εκφραστές -ο κ. Βορίδης, ο κ. Γεωργιάδης- έχουν µιλήσει ευθέως για την ανάγκη να
σταµατήσει επιτέλους στον τόπο µας η ιδεολογική ηγεµονία της
Αριστεράς, άρα να σταµατήσει και ό,τι συµβολίζει ή αναπαράγει
διαχρονικά και ιστορικά την ηγεµονία αυτή. Κατ’ εσάς, είναι το
δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Σας άκουσα να κάνετε µία αναφορά στον φοιτητή, ο οποίος
περνάει σε ένα ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο. Έχω την αίσθηση ότι ήταν µάλλον φιλολογικού χαρακτήρα αυτή η αναφορά,
διότι δεν έχετε αντίστοιχα βιώµατα. Είχατε την ευτυχία -κατ’
εσάς, δεν λέω ότι είναι ευτυχία κατ’ ανάγκη- να σπουδάσετε κατευθείαν σε ένα καλό ξένο πανεπιστήµιο στο εξωτερικό. Δεν δώσατε πανελλαδικές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Έδωσα πανελλαδικές. Ούτε αυτά δεν ξέρετε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Πήγατε κατευθείαν σε ένα πανεπιστήµιο στο
εξωτερικό και περιγράψατε µία εικόνα, η οποία δυσφηµεί το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο σήµερα. Περιγράψατε µία εικόνα,
που πολύ απέχει από την πραγµατικότητα, διότι εµµείνατε σε ένα
σκέλος µόνο, που έχει να κάνει µε το γεγονός ότι σε ορισµένες
µόνο σχολές -θέλω να το επαναλάβω αυτό- υπάρχουν ορισµένα
κρούσµατα παραβατικότητας.
Παραλείψατε όµως κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Παραλείψατε
να αναφερθείτε στην ποιότητα των σπουδών, που παρέχονται
σήµερα στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο. Και δεν ήταν τυχαίο
αυτό.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παραλείψατε να αναφερθείτε στο γεγονός ότι, σύµφωνα µε το
Shanghai Ranking, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, του οποίου
είχα την τιµή να είµαι απόφοιτος στον τοµέα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τι είπατε; Είπατε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εσείς έχετε τον
λόγο. Κανείς δεν έχει τον λόγο. Τον λόγο έχει ο κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα από τα έδρανα της Συµπολίτευσης -και µε προκαλεί
αυτό- να αναπαράγεται κάτι, το οποίο ως fake news αναπαράγεται εδώ και µία δεκαετία.
Αν πατήσετε στο Google το όνοµα «Τσίπρας», θα βγει: «Μεταγραφή από Βουλγαρία». Αυτή η αθλιότητα των fake news αναπαράγεται εδώ και δέκα χρόνια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είχα, λοιπόν, την τιµή, µε πανελλαδικές εξετάσεις, να περάσω
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήµια της χώρας, ένα από τα καλύτερα πολυτεχνεία της
χώρας, της Ευρώπης, αλλά και διεθνώς. Και είχα την τιµή να
είµαι απόφοιτος αυτής της Σχολής, είχα την τιµή να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές εκεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη σύγκριση και το επίπεδο των
σπουδών, που παρέχονται στα πανεπιστήµια της χώρας µας και
ιδιαίτερα στο Πολυτεχνείο. Έβδοµο στη διεθνή κατάταξη είναι
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδιαίτερα, η Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών. Αντίστοιχης σπουδαιότητας θέσεις στη διεθνή κατάταξη έχουν και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
και το Πανεπιστήµιο της Κρήτης και το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας και το Πανεπιστήµιο Πατρών.
Άρα, λοιπόν, αυτή η παράλειψη στο αφήγηµά σας για τον φοιτητή, που τελειώνει τις σπουδές του σε ένα καλό ελληνικό πανε-
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πιστήµιο και πηγαίνει στο εξωτερικό και ανακαλύπτει πόσο άθλιο
είναι το ελληνικό πανεπιστήµιο ,έχει µια σηµαντικότατη παράλειψη: το γεγονός ότι αυτός ο φοιτητής, µόλις πάει στο εξωτερικό για µεταπτυχιακό δίπλωµα σπουδών, συνειδητοποιεί πόσο
υψηλό επίπεδο σπουδών έχει κάνει στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, ασύγκριτα υψηλότερο µε αντίστοιχα σηµαντικών πανεπιστηµίων στο εξωτερικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η εµµονή σας, λοιπόν, αυτή να υποβαθµίζετε το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο σας οδηγεί, πέραν της εξόχως, επαναλαµβάνω, ιδεολογικής και χωρίς καµµία µα, καµµία πρακτικής
σηµασίας επιλογή νοµοθέτησης για το άσυλο σήµερα, να παρασύρεστε και σε ουσιαστικές πολιτικές υποβάθµισης ή απαξίωσης
του δηµόσιου πανεπιστηµίου, όταν βρίσκεστε ως παράταξη σε
θέσεις διακυβέρνησης.
Τι έργο έχετε να επιδείξετε από το 1990 και µετά; Τι έργο έχετε
να επιδείξετε για τα δηµόσια πανεπιστήµια; Ποιο ήταν διαχρονικά
το σχέδιο της παράταξής σας, όταν βρεθήκατε σε θέσεις διακυβέρνησης; Όχι σήµερα µόνο, αλλά εδώ και δύο δεκαετίες, έχετε
την ίδια και απαράλλακτη γραµµή: Σταδιακή ιδιωτικοποίηση των
λειτουργιών του δηµόσιου πανεπιστηµίου, υποβάθµιση της µέριµνας, απαξίωση της έρευνας, αύξηση του κόστους φοίτησης
και κατάργηση του άρθρου 16 και φυσικά, κατάργηση του ασύλου. Αυτό είναι το µεγάλο σας όραµα για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στον τόπο µας!
Και το 2015 αφήσατε πίσω σας ένα τοπίο διάλυσης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είχαν
προϋπολογισµούς, που δεν µπορούσαν να καλύψουν ούτε τις
βασικές τους λειτουργικές ανάγκες. Μπορεί και πολλοί Βουλευτές σας σήµερα να το παραδεχτούν αυτό.
Θυµάµαι, ως Αρχηγός της Αντιπολίτευσης τότε, στα δύσκολα
µνηµονιακά χρόνια, τον κ. Φορτσάκη -δεν ξέρω αν είναι εδώ σήµερα- που, ως Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, επεσήµανε ότι δεν υπήρχαν οι στοιχειώδεις δαπάνες
για να µπορέσουν να λειτουργήσουν πολύ σηµαντικές σχολές,
ιστορικές σχολές.
Αναλάβαµε εµείς, στις χειρότερες δηµοσιονοµικά συνθήκες
που έχει βρεθεί η χώρα από τη Μεταπολίτευση και µετά, και παρ’
όλα αυτά αφήσαµε έργο, γιατί είχαµε σχέδιο για την αναβάθµιση
του δηµοσίου πανεπιστηµίου.
Αυξήσαµε τον προϋπολογισµό των ΑΕΙ, βάλαµε µπροστά διαδικασίες για την ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας, αυξήσαµε
τις δαπάνες για την έρευνα πάνω από το 1% του ΑΕΠ, δηµιουργήσαµε νέα τµήµατα, βάλαµε τέλος σε αυτό τον αναχρονιστικό
διαχωρισµό ανώτατων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αναµορφώσαµε πλήρως τον χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς να ανοίξει
µύτη, αλλά µε διάλογο, µε συναινέσεις, δηµιουργήσαµε µια νέα
πραγµατικότητα.
Εσείς τι σχέδιο έχετε ειδικότερα στην έρευνα;
Θέλω σήµερα να καταθέσω στα Πρακτικά ένα άρθρο του «NATURE» από 6 τις Αυγούστου -προχθεσινό- που λέει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ
µπορεί να έχασε τις εκλογές, αλλά οι µεταρρυθµίσεις, που έκανε
στον χώρο της έρευνας, αξίζουν να παραµείνουν». Είναι τρισέλιδο άρθρο. Το καταθέτω στο Πρακτικά. Δεν είναι στην «ΑΥΓΗ».
Δεν είναι σε µια εφηµερίδα που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν άρθρο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλήσατε µε απαξίωση για το δηµόσιο πανεπιστήµιο, µιλήσατε
µε απαξίωση για τον σπουδαστή, που πηγαίνει στον εξωτερικό
και δεν γυρίζει πίσω στην Ελλάδα, όχι εξαιτίας του brain drain,
όχι εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών, όχι εξαιτίας µιας οικονοµικής πολιτικής, που τα έχει καταστρέψει όλα, αλλά γιατί δεν
έχουµε υψηλό επίπεδο γνώσης και υψηλό επίπεδο έρευνας. Δεν
είναι αυτή η πραγµατικότητα.
Εσείς τι κάνατε; Με το καληµέρα, ακυρώσατε την ίδρυση της
Νοµικής Σχολής της Πάτρας. Ποια είναι τα επιστηµονικά κριτήρια
πίσω από αυτή την απόφαση; Μήπως είναι πολιτικά τα κριτήρια;
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Δεν το γνωρίζω. Αν, όµως, ο σχεδιασµός σας γίνεται µε όρους
στο πόδι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ναι, µε όρους καφενείου, βεβαίως! Γιατί η λογική που λέει
ότι δεν έχει ανάγκη η χώρα µια ακόµα νοµική σχολή, διότι υπάρχουν άνεργοι δικηγόροι, είναι ένα επιχείρηµα καφενειακού χαρακτήρα. Βεβαίως και µηχανικοί είναι άνεργοι. Να κλείσουµε
σχολές πολιτικών µηχανικών; Και οι γιατροί είναι άνεργοι. Να
κλείσουµε σχολές ιατρικής;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκτός αν σχεδιάζετε να κλείσετε σχολές!
Σε κάθε περίπτωση, η απόφασή σας αυτή, απλώς θα οδηγήσει
και άλλους νέους στο εξωτερικό για σπουδές, όταν µάλιστα είναι
και το βασικό σας επιχείρηµα, γιατί πρέπει να ανοίξουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ιδιωτικές σχολές, ιδιωτικά πανεπιστήµια.
Δεύτερη κίνηση που κάνατε: Μεταφέρατε την έρευνα από το
Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Συµφωνούµε ότι
η έρευνα οφείλει να έχει σύνδεση µε την αγορά, αλλά η έρευνα
είναι κάτι πολύ µεγαλύτερο από τα στενά όρια των κανόνων της
προσφοράς και της ζήτησης. Η έρευνα απαιτεί επιστηµονικό σχεδιασµό, απαιτεί πόρους, απαιτεί στρατηγική. Η ίδια η φύση της
έρευνας δεν µπορεί να περιορίζεται στο κέρδος, που αποδίδει
το τάδε ή το δείνα ερευνητικό πρόγραµµα. Ακρωτηριάζετε την
έρευνα και την επιστήµη µε αυτή τη λογική, την αποδυναµώνετε.
Οδηγείτε σε απαξίωση ολόκληρα επιστηµονικά πεδία, των
οποίων η προσφορά δεν αποτυπώνεται µε όρους κέρδους.
Εµάς δεν µας ενδιαφέρει να δικαιωθούµε. Μας ενδιαφέρει να
µη γυρίσουµε πίσω σε αυτά τα οποία παραλάβαµε το 2015, ιδιαίτερα στον χώρο της έρευνας.
Τρίτη κίνηση που κάνατε µόλις εκλεγήκατε: Ήρθατε εδώ να
ανοίξετε αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση για το άσυλο, το
φάρµακο διά πάσαν νόσον. Έχω, λοιπόν, την αίσθηση, ακούγοντάς σας, ότι προσπαθείτε να µας σύρετε σε µια συζήτηση, που
δεν αφορά πράγµατι το 2019. Αφορά το 1990, το 2006. Μάλιστα,
τα σερβίρετε όλα µε τη µορφή του αυτονόητου και του σύγχρονου.
Πάµε, λοιπόν, από την αρχή. Το 2011 ήρθατε σε αυτή εδώ την
Αίθουσα και ψηφίσατε µε το ΠΑΣΟΚ τότε, που ήταν στην κυβέρνηση, τον περίφηµο νόµο Διαµαντοπούλου, της κ. Διαµαντοπούλου.
Ας θυµηθούµε: Μήπως τα επόµενα χρόνια η χώρα µας µετατράπηκε σε παράδεισο ασφάλειας και νοµιµότητας και κάθε παραβατική συµπεριφορά εντός του πανεπιστηµίου εξαφανίστηκε;
Όµως, εδώ -θέλω να µείνω σε αυτό- δεν έχουµε να κάνουµε
µόνο µε µια ιδεολογική εµµονή, αλλά και µια συνειδητή εξαπάτηση, συντονισµένη θα έλεγα και άρτια οργανωµένη και από µερίδα του Τύπου, που παραδοσιακά αρέσκεται στο να πουλάει το
συγκεκριµένο προϊόν. Πού είναι η εξαπάτηση; Με την απόκρυψη
των όσων λέει σήµερα ο νόµος και των όσων σήµερα προβλέπονται. Διότι σήµερα, ο νόµος προβλέπει ρητά ότι η αστυνοµία
επεµβαίνει, όταν διαπράττεται κακούργηµα ή όταν διαπράττονται
πράξεις κατά της ζωής µέσα σε πανεπιστηµιακούς χώρους.
Άρα, λοιπόν στην πράξη τι θέλετε να πετύχετε; Αυτό είναι το
ερώτηµα. Στην πράξη, λέω -για την ιδεολογική σύγκρουση είπα
και µπορώ να πω και άλλα- όµως θέλετε να πετύχετε το να περιπολεί η αστυνοµία έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας; Μήπως να
πάρουµε κι αυτούς τους αστυνοµικούς που έχουν πάει στο
µετρό, που τους είπατε «µαύρους πάνθηρες» και έχει γεµίσει η
Αθήνα;
Η Αθήνα είναι µία πρωτεύουσα του κόσµου µε εκατοµµύρια
επισκέπτες, που έρχονται στην Αθήνα -και τα τελευταία χρόνια
έχει ανέβει ο τουρισµός στα τριάντα πέντε εκατοµµύρια αφίξειςκαι στην Ελλάδα, διότι αισθάνονται ασφάλεια. Το καταλαβαίνετε
αυτό; Αισθάνονται ασφάλεια και ιδίως στην Αθήνα αισθάνονται
ασφάλεια. Και εσείς έχετε δηµιουργήσει τώρα την εικόνα -µόνοι
σας!- ότι η Αθήνα είναι µία ανασφαλής πρωτεύουσα.
Έρχονται οι Γάλλοι στην Ελλάδα, γιατί δεν θέλουν πια να βλέπουν τους ένοπλους αστυνοµικούς να περιπολούν, γιατί στο Παρίσι αισθάνονται πράγµατι ανασφάλεια. Και έχετε γεµίσει το
µετρό µε «µαύρους πάνθηρες». Θα τους βάλετε και στις πανεπιστηµιακές σχολές; Αυτή είναι η λύση;
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Εν τοιαύτη περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω µε ειλικρίνεια:
Αυτό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει, ώστε να έχουµε -από τον Σεπτέµβριο και µετά που θα ξανανοίξουν οι σχολές- µία κατάσταση
αποκατάστασης της τάξης και της ηρεµίας; Εγώ δεν το πιστεύω
αυτό. Εγώ ίσα-ίσα, θεωρώ ότι µέσα από αυτή την υπερβολική
σπουδή σας ενέχει ο κίνδυνος, µεγάλες πανεπιστηµιακές σχολές
να γίνουν εστίες έντασης.
Μόλις αναλάβατε, λοιπόν, έχετε προβεί σε µια σειρά από κινήσεις, οι οποίες καταδεικνύουν το πώς εσείς αντιλαµβάνεστε την
πρόοδο στον χώρο της εκπαίδευσης. Πήρατε την έρευνα από το
Υπουργείο Παιδείας, καταργήσατε τα διετή προγράµµατα εκπαίδευσης, καταργήσατε τη Νοµική Σχολή στην Πάτρα, πήγατε να
δηµιουργήσετε χάος µε την υποβολή µηχανογραφικών και σήµερα, µετά από όλα αυτά, έρχεστε εδώ να στήσετε ένα επικοινωνιακό σόου για το άσυλο.
Σε κάτι παραπάνω από ένα µήνα ανοίγουν οι σχολές. Τα σοβαρά ζητήµατα των φοιτητών και της πανεπιστηµιακής κοινότητας, της ακαδηµαϊκής κοινότητας είναι τελείως διαφορετικά από
αυτά, που σήµερα αναδείξατε, είναι τελείως διαφορετικά από τις
ιδεολογικές εµµονές και από ένα επικοινωνιακό παιχνίδι.
Σας καλούµε, λοιπόν, να ασχοληθείτε σοβαρά µε τα σοβαρά
προβλήµατα και να ασχοληθείτε µε στοιχειώδη ευθύνη απέναντι
στους ανθρώπους του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου,
στους καθηγητές, αλλά και στους σπουδαστές, σε όλους όσοι
εργάζονται µέσα στο δηµόσιο πανεπιστήµιο. Διότι, εκτός από τις
ιδεολογικές εµµονές, υπάρχει και η πραγµατικότητα που ζητάει
απαντήσεις. Και εκεί θα είµαστε εδώ να βοηθήσουµε. Όµως, σε
κάθε σας απόπειρα να ξηλώσετε όλο το σηµαντικό αυτό έργο,
που κάναµε όλα τα προηγούµενα χρόνια, θα είµαστε σκληρά
απέναντι, τόσο εµείς, όσο και η ακαδηµαϊκή κοινότητα και το φοιτητικό κίνηµα, παρά τα προβλήµατα που έχει τα τελευταία χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω µου δυο λόγια µόνο για
το σκέλος του νοµοσχεδίου, που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ ιδεολογικές εµµονές άλλου τύπου. Βλέπω την ίδια
δυσανεξία και σε ό,τι αφορά µια ειλικρινή προσπάθεια αυθεντικής αποτύπωσης της λαϊκής βούλησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό, πριν καν εφαρµοστεί ο νόµος, αυτή η µεγάλη
θεσµική τοµή, που κάναµε στην αυτοδιοίκηση και αφορά την
απλή αναλογική. Αφορά, αν θέλετε, και µια αντίληψη πανθοµολογούµενη. Δεν ξέρω, αλλά αυτό -όχι το άσυλο- συζητείται στα
καφενεία. Εγώ το ακούω πολλές φορές, όπου σταθώ και όπου
βρεθώ. Εντάξει διαφωνείτε. Εντάξει, έχετε ιδεολογικές διαφορές
µεγάλες, αλλά, διάολε, δεν µπορείτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης να έχετε τη δυνατότητα διαµόρφωσης συναινέσεων
και συνθέσεων; Δεν µπορείτε; Πρέπει να υπάρχει η ενός ανδρός
αρχή παντού και πάντα, αυτός που κερδίζει τα παίρνει όλα και
δεν µπορεί να συνεννοηθεί για τα αυτονόητα;
Έρχεστε λοιπόν σήµερα, και πριν καν εφαρµοστεί ένας νόµος,
πριν δείτε ποιες αδυναµίες έχει, ποια προβλήµατα µπορεί να έχει
και πού αυτά δηµιουργούνται, τον αλλάζετε. Αυτό νοµίζω ότι δεν
έχει ξανασυµβεί. Οι πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψήφισαν στη βάση ενός εκλογικού συστήµατος, γνώριζαν δηλαδή ότι
υπάρχει ένα εκλογικό σύστηµα, που ενθαρρύνει προγραµµατικές
συγκλίσεις και συνεργασίες. Εσείς σήµερα, τούς λέτε «ξεχάστε
το αυτό και σηµασία έχει να επανέλθει από την πίσω πόρτα η
πρωτοκαθεδρία του ενός».
Επίσης, έρχεστε και φέρνετε µια φωτογραφική διάταξη για τη
θέση του αντιπεριφερειάρχη. Λέτε ότι ο αντιδήµαρχος µπορεί να
προέρχεται από άλλη παράταξη, εκτός απ’ αυτήν του δηµάρχου,
αλλά όχι ο περιφερειάρχης.
Αναρωτιέµαι: Αυτό είναι άσχετο µε το αποτέλεσµα των εκλογών; Επειδή είναι στις παρατάξεις που πρόσκεινται σε εσάς,
αυτοί οι οποίοι κέρδισαν τις περιφερειακές εκλογές, φέρνετε
αυτήν την τροπολογία. Είναι σαφές, κατά την άποψή µου. Δεν
σέβεστε, δηλαδή, τους κανόνες όταν χάνετε -το έχουµε διαπιστώσει-, δεν τους σέβεστε και όταν κερδίζετε.
Έχω, λοιπόν, την αίσθηση ότι προτρέχετε. Έχω την αίσθηση
ότι θα βρείτε απέναντί σας και ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση,
που ανήκουν στον δικό σας πολιτικό χώρο. Έχω την αίσθηση ότι
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θα κριθεί η συνταγµατικότητα πολλών εκ των διατάξεων, που
έχετε καταθέσει. Όµως, η πολιτική ουσία παραµένει και είναι ότι
θέτετε ένα ψευτοδίληµµα:«κυβερνησιµότητα ή δηµοκρατία».
Εµείς σας λέµε ότι η δηµοκρατία είναι το κρίσιµο και ότι µπορεί
να υπάρξει -και αυτό είναι το στοίχηµα- κυβερνησιµότητα και µάλιστα, αποτελεσµατική διακυβέρνηση µέσα από την ενίσχυση της
δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πριν κλείσω, θέλω να επαναλάβω κάτι. Σήµερα ψηφίζεται αυτή
η επίµαχη διάταξη για την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Θα επιµείνετε; Θα επιµείνετε, απ’ ό,τι φαίνεται. Κάνατε ότι δεν καταλάβατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι
αγάπη πια!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν πειράζει. Θα είµαι λίγο ενοχλητικός. Τρία
λεπτά θα «φάω» από τον χρόνο σας, αλλά θα σας ενοχλώ συχνά.
Θα σας ενοχλούµε συχνά µε τις παρεµβάσεις µας εδώ, από τη
Βουλή. Θα σας ενοχλούµε, ιδίως όταν θα προσπαθείτε να επιβάλετε µε τη λογική της ισχύος της Πλειοψηφίας διατάξεις, οι
οποίες είναι πέρα για πέρα αντιδηµοκρατικές και αντισυνταγµατικές.
Κάνατε ότι δεν καταλάβατε όλα όσα σας καταλόγισα προχθές.
Με συγκεκριµένα παραδείγµατα, απέδειξα την υποκριτική σας
στάση για τα περί κοµµατικοποίησης, ότι σας έπιασε τώρα ο
πόνος. Δεν θα αναφερθώ ξανά σ’ αυτά. Αναφέρθηκα και για τον
κ. Κυριτσάκη και για τους συµβούλους του και για τον διευθυντή
του γραφείου του. Είπα ότι η µόνη από τις είκοσι τρείς ανεξάρτητες αρχές που σας ενοχλεί είναι η εν λόγω. Για τις άλλες, δεν
έχετε κανένα πρόβληµα.
Επιµένετε δήθεν, ότι η πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
και πρώην Πρωθυπουργός είναι µια κοµµατική επιλογή. Γιατί;
Διότι διετέλεσε στο Νοµικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και
όποιος διατελεί στο Νοµικό Γραφείο του Πρωθυπουργού ταυτίζεται κοµµατικά µε το κόµµα του Πρωθυπουργού εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ο κ. Πικραµµένος, Αντιπρόεδρος σήµερα, που
διετέλεσε στο Νοµικό Γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
δεν θα έπρεπε να εκλεγεί Πρόεδρος στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν θα έπρεπε να εκλεγεί µετά Πρόεδρος του Συµβουλίου της
Επικρατείας, εκτός και αν το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι
ένας θεσµός που δεν είναι τόσο σηµαντικός όσο ο θεσµός της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Πρέπει ο θεσµός της Επιτροπής Ανταγωνισµού να είναι πιο ανεξάρτητος από την κορυφή της δικαιοσύνης.
Έρχοµαι, όµως, στην ουσία, γιατί είπα ότι δεν θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήµατα, που επαναλάβαµε προχθές και νοµίζω ότι
ο κόσµος έχει καταλάβει. Η ουσία είναι ότι κάτι σας ενοχλεί, σε
σχέση µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Το
αναφέρω αυτό, διότι πολλά δηµοσιεύµατα έχουν δει το φως. Δεν
ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε πριν -έχουν γραφτεί επίσης πολλάαλλά αυτό που ξέρω είναι ότι διεξάγονται σοβαρές έρευνες για
διάφορα καρτέλ στον χώρο της οικονοµίας, µεταξύ των οποίων
καρτέλ και ένα που αφορά και τη δηµοκρατία του τόπου, όχι
µόνο την οικονοµία, διότι η ενηµέρωση των πολιτών είναι στοιχείο της δηµοκρατίας.
Έχουµε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή τον ίδιο ιδιοκτήτη, που κατέχει
τηλεοπτικό σταθµό, που κατέχει περίπου επτά, µεταξύ των
οποίων και πολύ µεγάλους τίτλους εφηµερίδων στον τόπο, να
ελέγχει και το µοναδικό πρακτορείο διανοµής Τύπου, συν όλα τα
άλλα που µπορεί να ελέγχει. Και είναι χορηγός σας αυτός, επισήµως. Έγινε έλεγχος από αυτήν την Επιτροπή Ανταγωνισµού
σε αυτό το καρτέλ και είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Αυτό µήπως
σας ενόχλησε; Σπεύδετε µε τέτοια σπουδή να φωτογραφίσετε
την κ. Θάνου, λες και ήταν Πασιονάρια στο Κοµµουνιστικό Κίνηµα τόσα χρόνια, στον ΣΥΡΙΖΑ, συριζαία χρόνια, η πιο κοµµατικοποιηµένη στην Ελλάδα! Αλίµονο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό σας ενοχλεί; Συµφέροντα θίγονται;
Το πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής έρχεται
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και καταρρίπτει όλα τα προσχήµατα, που επικαλείστε, προκειµένου να παύσετε τη διοίκηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, επισηµαίνοντας πως η επίµαχη τροπολογία αντιβαίνει το Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής λέει: «Αν επιτρεπόταν σε κάθε κράτος-µέλος να
θέσει τέρµα στη θητεία αρχής ελέγχου πριν την αρχικώς προβλεπόµενη λήξη της, κατά παράβαση των κανόνων και των εγγυήσεων που έχουν προβλεφθεί προς αυτό τον σκοπό από την
εφαρµοστέα νοµοθεσία, η απειλή τέτοιας πρόωρης παύσεως, η
οποία θα επλανάτο επί της αρχής αυτής, καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας της, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια µορφή υπακοής της στην πολιτική εξουσία, ασυµβίβαστη µε την ως άνω
απαίτηση περί ανεξαρτησίας». Η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής τα λέει αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λέει και άλλα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, λέει και άλλα. Λέει αυτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Γι’ αυτό λέει αυτό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αλήθεια, µήπως επικοινωνήσατε µε τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Μήπως η κ.
Βεστάγκερ τηλεφώνησε σε εσάς ή σε κάποιον Υπουργό σας;
Όχι. Ψάξτε λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω.
Αυτό το οποίο σας λέω εγώ είναι ότι δεν µιλάτε µόνο εσείς µε
τους ευρωπαίους επιτρόπους. Έχουµε και εµείς την ευκαιρία.
Τεσσεράµισι χρόνια κυβερνήσαµε τον τόπο πια. Δεν είµαστε κατσαπλιάδες. Ξεχάστε τα αυτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εγώ σας λέω να µην προχωρήσετε, διότι εδώ δεν είναι ένα ζήτηµα νοµικίστικο. Δεν είναι ένα ζήτηµα διατύπωσης νοµικών ερµηνειών. Είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτηµα, που ιδίως όταν αφορά
κρίσιµες χορδές της οικονοµικής και πολιτικής ζωής, αντιλαµβάνεστε ότι θα έχει επιπτώσεις σηµαντικές.
Αν εφαρµοστεί αυτό, το οποίο εσείς σήµερα θα ψηφίσετε, θα
υπάρξει σοβαρότατο ζήτηµα διακοπής της θητείας των µελών
και στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατά συνέπεια,
διακοπής του ιδιαίτερα ευαίσθητου έργου της αρχής. Γιατί; Δεν
θα υπάρχει απαρτία. Διότι, δεν είναι µόνο η κ. Θάνου. Θα είναι
και µέλη της επιτροπής. Αυτό τι συνεπάγεται; Συνεπάγεται κίνδυνο µαταίωσης και σε κάθε περίπτωση, τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέταση σοβαρών υποθέσεων τεράστιου οικονοµικού
και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μήπως αυτό θέλετε τελικά;
Υπάρχουν υποθέσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος, ακόµα και µαταίωσης, υποθέσεις όπου επίκειται η παραγραφή είσπραξης
πολύ σηµαντικών προστίµων. Μήπως αυτό θέλετε τελικά;
Με δυο λόγια, θέλω να σας πω ότι εδώ δεν είναι ζήτηµα προσώπου. Μπορείτε να καταλογίσετε ό,τι θέλετε στα πρόσωπα.
Εδώ είναι ζήτηµα πολιτικής ουσίας. Και αν αυτό που επιχειρείτε
είναι ο έλεγχος µιας ανεξάρτητης αρχής, προκειµένου να εξυπηρετήσετε οικονοµικά συµφέροντα, όχι µόνο εµείς σας ελέγχουµε, όχι µόνο η ελληνική κοινωνία σάς ελέγχει, αλλά και οι
θεσµοί θα σας ελέγξουν και οι δικαστικοί θεσµοί στην Ελλάδα,
αλλά και οι θεσµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να µου δώσετε και µια απάντηση σήµερα, που δεν µου
δώσατε προχθές, σχετικά µε τον Διοικητή της ΕΥΠ. Τελικά, θα
µείνει ο Διοικητής της ΕΥΠ; Θα µείνει, κύριε Μητσοτάκη;
Προχθές, στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΥΠ έκαναν την εξής
λαθροχειρία: Διέγραψαν το όνοµα και το βιογραφικό του προηγούµενου διοικητή της ΕΥΠ κ. Ρουµπάτη. Μόλις το ανακάλυψαν
τα µέσα ενηµέρωσης, το επανέφεραν. Ίσως το έκαναν αυτό,
διότι η σύγκριση των δύο βιογραφικών θα ήταν πραγµατικά µια
σύγκριση, που θα δηµιουργούσε τεράστια ερωτήµατα για την
επιλογή σας.
Ο κ. Ρουµπάτης, µια και τον αναφέρατε προχθές ως έναν απλό
δηµοσιογράφο, πρέπει να σας πω ότι σπούδασε στις Ηνωµένες
Πολιτείες Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήµες, Διεθνείς Σχέσεις και
είναι διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήµιο «Johns
Hopkins» της Ουάσιγκτον.
Ο δικός σας τι ακριβώς είναι; Σεκιουριτάς. Αυτή είναι η επιλογή
των αρίστων, που θα έκανε η νέα Κυβέρνηση, ε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα ΣΥΡΙΖΑ)
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Και όταν σας είπαµε προχθές ότι είναι ασύµβατο µε τον νόµο,
διότι πρέπει να έχει αναγνωρισµένο πτυχίο ισότιµο των ελληνικών
πανεπιστηµίων, δεν είπατε τίποτα. Και όταν σας είπα ότι από το
συγκεκριµένο ανοιχτό πανεπιστήµιο, που σπούδασε διά αλληλογραφίας Μάνατζµεντ, στα τριάντα τέσσερά του, ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει µόνο το Τµήµα Μουσικών Σπουδών, πάλι δεν
απαντήσατε.
Σας ρωτώ: Τελικά, ο εκλεκτός σας τι ακριβώς είναι; Κιθαρίστας
ή ντράµερ, κύριε Μητσοτάκη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα ΣΥΡΙΖΑ)
Σε κάθε περίπτωση, σε ζητήµατα ευαίσθητα για τη δηµοκρατία, για τους θεσµούς να επιδείξετε σοβαρότητα. Ξεκινάτε µε
πολύ άσχηµο τρόπο και σε σχέση µε την απαράδεκτη αυτή φωτογραφική τροπολογία για την Επιτροπή Ανταγωνισµού και σε
σχέση µε την επιλογή σας για τη διοίκηση της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών, µια τόσο ευαίσθητη θέση για κρίσιµα εθνικά ζητήµατα, όπου θα έπρεπε να είχατε την ευαισθησία να βγείτε και
να πείτε ότι το πρόσωπο εκεί θα είναι υπεράνω πάσης υποψίας
και ότι θα ενηµερώνει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί τα
θέµατα που διαχειρίζεται είναι εθνικού συµφέροντος και εθνικής
σηµασίας.
Σας προκαλώ να πάρετε θέση απέναντι σε αυτά, διότι αν δεν
πάρετε θέση, εµείς θα συνεχίσουµε και να σας ελέγχουµε, αλλά
και να σας οδηγήσουµε σε ουσιαστική αναδίπλωση από αυτές
τις επιζήµιες επιλογές σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για προσωπικό ζήτηµα ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως
κ. Πικραµµένος.
Ορίστε, κύριε Πικραµµένε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, νοµίζω
ότι προσπαθείτε να συγκρίνετε πράγµατα τα οποία δεν µπορούν
να συγκριθούν µεταξύ τους και ο κόσµος το έχει καταλάβει αυτό.
Στην προκειµένη περίπτωση, ισχύει η λαϊκή παροιµία: «Τι σχέση
έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο;».
Εγώ, κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, πήγα
στο γραφείο του αείµνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1991
µετά από ερώτηµα που έγινε από το τότε Υπουργικό Συµβούλιο
και η επιλογή ήταν του Δικαστικού Συµβουλίου του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Αυτοί µε επέλεξαν, το Δικαστικό Συµβούλιο του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έγινα Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας το 2009,
δηλαδή περίπου µετά από δεκαεννέα χρόνια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης): Και αν σήµερα βρίσκοµαι εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, είναι
διότι εσείς µε φέρατε εδώ, κάνοντάς µε πολιτικό πρόσωπο
εκόντα-άκοντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είχα εγώ τη βούληση να γίνω πολιτικό πρόσωπο, αλλά µε
φέρατε. Τι να κάνουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα, να µου επιτρέψετε, µε µεγάλη στεναχώρια, να σας πω
και δυο λόγια για την κυρία Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, διότι δεν µου αρέσει να λέω πράγµατα κατά συναδέλφων
µου και πρώην συναδέλφων µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Υπάρχει όντως ένα πρόβληµα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όµως, αυτό είναι το πρόβληµα στην προκειµένη περίπτωση;
Τι γίνεται όταν αυτός, που πρέπει να είναι ο εγγυητής της ανεξαρτησίας της αρχής, είναι αυτός που την παραβιάζει πρώτος;
Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή; Και να σας κάνω µερικά ερωτήµατα. Γιατί η κ. Θάνου πήρε τις αποφάσεις σε ασφαλιστικά µέτρα
και δεν πήρε κανονικά αποφάσεις; Την ξέρετε την απάντηση; Η
απάντηση, λοιπόν, είναι: για να µην ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Γιατί, κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τις πήρε
αυτές τις αποφάσεις, παρά την αντίδραση των υπόλοιπων µελών
της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Η κ. Θάνου θα ελεγχθεί γι’ αυτό
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα µπορούσα να πω και πολύ περισσότερα, αλλά δεν λέω άλλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ζήτησε τον λόγο ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Τσίπρα, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω επισηµαίνοντάς σας
ότι την προσωπική ιστορία του κ. Πικραµµένου και το πώς βρέθηκε το 1991 να υπηρετεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, τη
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Επιλέξατε για άλλη µια φορά να αφήσετε υπονοούµενα κατά συγκεκριµένων ανθρώπων, για να πάρετε φυσικά, την απάντηση που σας άξιζε. Είναι ακριβώς η ίδια
συµπεριφορά, την οποία υιοθετείτε συστηµατικά, να σπιλώνετε
ανθρώπους και στη συνέχεια, όταν αυτοί δικαιώνονται, να εξαφανίζεστε και να µη ζητάτε ούτε µία συγγνώµη. Και τον κ. Πικραµµένο τον σπιλώσατε επανειληµµένως από αυτό εδώ πέρα
το Βήµα!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα µέσα, τα οποία υποτίθεται ότι σας πολεµούσαν κατά τη
διάρκεια της τετραετίας, τον κρέµασαν στα µανταλάκια! Τα θυµάστε τα πρωτοσέλιδα για την περίπτωση της «NOVARTIS»; Τα
θυµάστε; Τώρα, που δικαιώθηκε, έχετε το θάρρος, εσείς, προσωπικά, να σηκωθείτε και να πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο: Συγγνώµη, συγγνώµη που σε διέσυρα µε αυτόν τον απαράδεκτο
τρόπο, αντί να κάθεστε να χασκογελάτε στα βουλευτικά έδρανα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το ίδιο φυσικά, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους του,
κατά τ’ άλλα, «µεγαλύτερου σκανδάλου της σύγχρονης νεοελληνική ιστορίας», όπως µας έλεγε ο Αναπληρωτής Υπουργός της
Κυβέρνησής σας, εξερχόµενος του Μεγάρου Μαξίµου. Κατά τα
άλλα, αγωνιστήκατε εσείς για τη διάκριση και τον διαχωρισµό µεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας!
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του ασύλου. Μας παροτρύνατε να
ασχοληθούµε µε πιο σοβαρά ζητήµατα. Είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα, όταν καθηγητές χτίζονται µέσα στα γραφεία τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα, όταν πολλά πανεπιστήµιά µας
έχουν µετατραπεί σε κέντρα διακίνησης ναρκωτικών. Είναι πολύ
σοβαρό ζήτηµα, όταν οι γνωστοί άγνωστοι µπαχαλάκηδες, γνωστοί καταστροφείς της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, κάθε φορά, που καταδιώκονται από την αστυνοµία, να
βρίσκουν καταφύγιο εντός του Πολυτεχνείου, προκειµένου να
αποφύγουν τη σύλληψη.
Και ναι, επειδή µου ασκήσατε µια κριτική για το ποια είναι η
επαφή µου µε το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, θα σας πω κατ’
αρχάς ότι για άλλη µία φορά πιαστήκατε αδιάβαστος. Και έδωσα
πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασα σε ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πέρασα στο Πολιτικό της Νοµικής, κύριε Τσίπρα. Παρ’ ότι δεν
είχα καµµία πρόθεση, γιατί είχα ήδη αποφασίσει να σπουδάσω
στο εξωτερικό, έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασα. Και
δεν ενεγράφην ποτέ. όµως, πέρασα στο δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Αυτό, για να µη διαστρεβλώνουµε την ιστορία.
Όµως δεν είναι αυτό το αντικείµενο της παρέµβασής µου. Το
πρόβληµα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Τσίπρα; Ότι ως απλός Βουλευτής, δεν θα µπορούσα να πάω σε δηµόσιο πανεπιστήµιο και
να κάνω µια οµιλία για τον πολιτικό φιλελευθερισµό, γιατί θα µε
προπηλάκιζαν oi γνωστοί-άγνωστοι, τους οποίους οι δικές σας
πρακτικές µια ζωή προστάτευαν. Αυτό δεν είναι ελευθερία της
έκφρασης. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα τα ζητήµατα αυτά είναι όντως πολύ σοβαρά αλλά θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι καθόλου ιδεολογικά. Η επαναφορά στην κανονικότητα δεν έχει σήµερα ιδεολογικό πρόσηµο.
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Συνιστά, κύριε Τσίπρα, µια κατ’ εξοχήν προοδευτική πολιτική. Το
να µπορεί ένας φοιτητής να φοιτά µε ασφάλεια στο δηµόσιο πανεπιστήµιο δεν είναι ούτε δεξιό, ούτε κεντρώο, ούτε αριστερό.
Είναι απλά, η επανάσταση του αυτονόητου, την οποία η δική σας
παράταξη πολέµησε µε λύσσα τόσα χρόνια.
Ο σκοπός εδώ δεν είναι να κάνουµε µια ευρύτερη συζήτηση
για το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Για άλλη µια φορά, µε κυνικό
τρόπο, είπατε ωµά ψέµατα για τις θέσεις µας για το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και στις προγραµµατικές δηλώσεις τις δικές µου, αλλά και της Υπουργού
Παιδείας, βάλαµε ως πρώτη προτεραιότητα την αναβάθµιση του
δηµόσιου πανεπιστηµίου, ως µοχλού κοινωνικής κινητικότητας,
ως του βασικού εργαλείου, που έχουν όλα τα ελληνόπαιδα για
να αποκτήσουν καλές γνώσεις και δεξιότητες, για να µπορέσουν
στη συνέχεια να συνεχίσουν τη ζωή τους και να µπορέσουν να
βρουν µια καλή δουλειά, εξοπλισµένοι όµως µε τα κατάλληλα
εφόδια. Γι’ αυτό το πρόγραµµά µας για το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο θα κριθούµε.
Βέβαια, κανείς δεν αµφισβητεί ότι σήµερα υπάρχουν στα δηµόσια πανεπιστήµια πολλές νησίδες αριστείας. Εξαιρετικοί καθηγητές, εξαιρετικοί ερευνητές, πάρα πολλοί πρόθυµοι
φοιτητές, οι οποίοι αγωνίζονται συχνά σε δύσκολες συνθήκες να
µπορέσουν να διακριθούν, ο καθένας στο έργο του. Κι αυτό το
οποίο σήµερα αποτελεί εξαίρεση, εµείς θέλουµε να το κάνουµε
κανόνα.
Διέκρινα όµως µια προφανέστατη αντίφαση σ’ αυτά που µας
είπατε. Μας είπατε πόσο καλά είναι τα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια. Το πόσο καλά είναι ή δεν είναι, το κρίνουν οι διεθνείς
κατατάξεις των πανεπιστηµίων. Έχουµε κάποιες διακρίσεις, αλλά
σίγουρα δεν µπορούµε να είµαστε συνολικά ικανοποιηµένοι από
την κατάταξη των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε σχέση
µε ανταγωνιστικά πανεπιστήµια άλλων χωρών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αν ικανοποιεί τη δική σας προσέγγιση το να είµαστε
τριακοστοί ή τετρακοσιοστοί, όπως είναι η κατάταξή µας µε λίγες
εξαιρέσεις, δεν ικανοποιεί τη δικιά µου.
Από εκεί και πέρα όµως, το πώς θα αναβαθµιστεί το δηµόσιο
πανεπιστήµιο είναι µια τελείως ξεχωριστή συζήτηση. Δεν µπορεί
από τη µια να µας λέτε πόσο καλό και αναβαθµισµένο είναι το
δηµόσιο πανεπιστήµιο και από την άλλη να εγκαλείτε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για το τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, που
κυβερνούσαν.
Φαντάζοµαι ότι αν αναβαθµίστηκε το δηµόσιο πανεπιστήµιο,
δεν αναβαθµίστηκε µε τον Υπουργό, ο οποίος µας έλεγε ότι η
αριστεία είναι ρετσινιά! Δεν αναβαθµίστηκε στα τέσσερα δικά
σας χρόνια. Κάτι καλό θα έκαναν και οι προηγούµενοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναφερθήκατε στον ν.4009, τον νόµο Διαµαντοπούλου, όπως
έχει µείνει γνωστός. Είναι ένας νόµος, ο οποίος τότε αποτέλεσε
ένα σηµείο αναφοράς διακοµµατικής συναίνεσης, ένας νόµος
στον οποίο η Νέα Δηµοκρατία τότε, ως αντιπολίτευση, τόλµησε
κι έκανε τη µεγάλη υπέρβαση. Παρ’ ότι διαφωνούσαµε σε επιµέρους σηµεία υπερψηφίσαµε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αποτελούσε µια σηµαντική µεταρρυθµιστική τοµή στο δηµόσιο
πανεπιστήµιο, παρά τις ατέλειές του, το τονίζω.
Ο νόµος αυτός πολεµήθηκε. Πολεµήθηκε από πολλούς. Πολεµήθηκε από αντιδραστικές δυνάµεις, από δυνάµεις, που δεν συµφωνούσαν µε τον νόµο, ενδεχοµένως κάποιες και εντός του
δικού µας κόµµατος. Σίγουρα πολεµήθηκε, οργανωµένα όµως
από εσάς, από τον χώρο τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε, από τον
χώρο της οπισθοδροµικής συντήρησης, από τον χώρο ο οποίος
διακεκριµένους καθηγητές, που ήρθαν από το εξωτερικό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα συµβούλια διοίκησης, χωρίς να
αµείβονται, τους λοιδορήσατε και τους διώξατε τελικά από την
Ελλάδα. Τόσο προοδευτικοί είστε! Τόσο πρόοδος πια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είχαµε την πολυτέλεια, έναν Αλέξανδρο Νεχαµά από την Αµερική να τον φέρουµε πίσω στο Συµβούλιο του Ιδρύµατος και
όλους αυτούς. Αναφέρω ένα παράδειγµα µόνο. Δεκάδες είναι τα
παραδείγµατα επιφανών καθηγητών, οι οποίοι -τελικά πολλοίαναγκάστηκαν να φύγουν, διότι δεν άντεξαν αυτό τον ανηλεή πόλεµο, τον οποίο κυρίως η δική σας παράταξη είχε κηρύξει στον
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συγκεκριµένο νόµο.
Επί της ουσίας δεν άκουσα τίποτα, κύριε Τσίπρα. Εάν αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβληµα παραβατικότητας
εντός του δηµόσιου πανεπιστηµίου, εξηγήστε µου εσείς γιατί,
εντός του δηµόσιου πανεπιστηµίου δεν πρέπει ή δεν µπορεί να
παρεµβαίνει η Αστυνοµία. Τι είναι αυτό, δηλαδή, που κάνει το δηµόσιο πανεπιστήµιο τόσο διαφορετικό…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…ώστε να χρήζει µιας ιδιαίτερης προστασίας την εποχή που
κανείς, µα κανείς, σε αυτή τη χώρα δεν αµφισβητεί την ελεύθερη
έκφραση; Γιατί δηµιουργήθηκε ο θεσµός του ασύλου; Για να
προστατευθεί η ελεύθερη έκφραση, εντός του πανεπιστηµίου.
Σήµερα, λοιπόν, η ελεύθερη έκφραση δεν προστατεύεται,
διότι οι οµάδες των µπαχαλάκηδων, τους οποίους εσείς υπερασπίζεστε, πηγαίνουν και πλακώνουν στο ξύλο όποιον διαφωνεί
µε αυτά, τα οποία πιστεύουν οι ίδιοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κανείς δεν θέλει αστυνοµοκρατούµενα πανεπιστήµια. Από την
άλλη, δεν πρόκειται και δεν µπορώ να δεχθώ, ως Πρωθυπουργός
αυτής της χώρας και ως Αρχηγός µιας παράταξης, η οποία
όντως πολιτεύτηκε, έχοντας ως κεντρικό πρόταγµά της την κατάργηση αυτού του ασύλου, αυτής της διαστρεβλωµένης έννοιας του ασύλου, να κάνουµε οποιαδήποτε οπισθοχώρηση στο
ζήτηµα αυτό.
Μας κατηγορήσατε ότι νοµοθετούµε µε σπουδή. Συνηθίστε,
κύριε Τσίπρα, σε γρήγορους ρυθµούς νοµοθέτησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι εποχές της ραστώνης και της χαλαρότητας ανήκουν πια
οριστικά στο παρελθόν. Εδώ θα είστε. Θα σας κουράζουµε λίγο
παραπάνω. Ίσως ως Αντιπολίτευση θα θέλατε να ξεκουραστείτε
λίγο. Θα σας κουράζουµε λίγο παραπάνω, να είστε εδώ πέρα στη
Βουλή να µας ελέγχετε από τον ρόλο, στον οποίο σας έχει κατατάξει ο ελληνικός λαός και βέβαια, το Σύνταγµα της χώρας.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο ζήτηµα, το οποίο θίξατε σχετικά
µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Θα έχω επικοινωνία µε την κ. Βεστάγκερ -θα έχω, δεν είχα ακόµα- αι θα της εξηγήσω αναλυτικά
τον τρόπο, µε τον οποίο οι επιλογές σας παραβίασαν βάναυσα
την ευρωπαϊκή σας υποχρέωση να αποκοµµατικοποιήσετε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού. Θα της µιλήσω -όπως έχω ήδη κάνει
εγγράφως- για το ποιόν της κ. Θάνου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το ποιόν της κ. Θάνου, βεβαίως, η οποία έσπευσε µια µέρα
µετά να διοριστεί σύµβουλος του Πρωθυπουργού και να πάρει
πίσω όλα αυτά τα ωραία, που µας έλεγε, ότι οι δικαστές δεν πρέπει να υπηρετούν σε ανεξάρτητες αρχές, παίρνοντας παχυλούς
µισθούς, διότι µε αυτό τον τρόπο µπορεί να υπάρχει η υπόνοια
συναλλαγής. Θα της µιλήσω, βέβαια, και για τα υπόλοιπα µέλη
της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Βέβαια, να υποθέσω ότι είναι µια τελείως ανεξάρτητη και τεχνοκρατική επιλογή το να διορίζει κανείς αντιπρόεδρο στην Επιτροπή Ανταγωνισµού διευθύντρια κορυφαίου Υπουργού σας.
Είναι ακοµµάτιστη αυτή η επιλογή, η οποία δεν έχει τίποτα να
κάνει µε κοµµατικά κριτήρια. Ας είµαστε λίγο σοβαροί, κύριε Τσίπρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βέβαια, επειδή όλοι κρινόµαστε από τις επιλογές µας, όταν
εµείς θα κάνουµε την πρότασή µας για τον καινούργιο επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισµού, θα µπορείτε να βγάλετε -γιατί
η διάταξη αυτή θα περάσει όσο και αν φωνάζετε και η κ. Θάνου
ό,τι και να λέει δεν θα συνεχίσει να είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λυπάµαι, που στεναχώρησα την καλή σας φίλη, αλλά αυτό επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον. Όταν δείτε την επιλογή µας, τότε
θα αντιληφθείτε τι σηµαίνει πραγµατικά ακοµµάτιστη επιλογή σε
µια τόσο κρίσιµη ανεξάρτητη αρχή. Λίγη υποµονή.
Για το τελευταίο θέµα, για άλλη µια φορά, κύριε Τσίπρα, για
έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζετε, επιµένετε να τον παρουσιάζετε µε χαρακτηρισµούς παντελώς απαξιωτικούς.
Εµείς, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τη διάρκεια
της θητείας σας, την αφήσαµε τελείως έξω από οποιαδήποτε δη-
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µόσια κριτική, γιατί έτσι γίνεται σε όλες τις σοβαρές χώρες του
κόσµου. Εσείς δεν το κάνατε. Εγώ δεν θα µπω τώρα στην λογική
του ποιος έχει ή ποιος δεν έχει το καλύτερο βιογραφικό ή εάν
ένα τυπικό ζήτηµα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τυπικό ζήτηµα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κοιτάξτε, τώρα, µη συγκρίνουµε βιογραφικά. Δεν µπαίνουµε σε
αυτή την κουβέντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είναι αυτό το αντικείµενό µας. Έτσι δεν είναι; Μην συγκρίνουµε βιογραφικά.
Εγώ, όµως, θα κλείσω µε µία ερώτηση προς εσάς, κύριε Τσίπρα. Ο κ. Ρουµπάτης, ο οποίος είχε αυτά τα εξαιρετικά όντως
πτυχία, είχε πετύχει την αναγνώριση της ισοτιµίας του από τον
ΔΟΑΤΑΠ, όταν αναθέσατε τα καθήκοντά του;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Τσίπρα, η διαδικασία είναι επείγοντος. Θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θέλετε δύο λεπτά;
Γιατί έχει ζητήσει τον λόγο η κ. Γεννηµατά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να πω κάτι επί της διαδικασίας;
Επειδή αυτό το έργο το έχουµε ξαναδεί, όταν εγώ καθόµουν
στα έδρανα της Αντιπολίτευσης. Νοµίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούµε τη σειρά των οµιλητών. Από τη στιγµή που υπάρχει Πρόεδρος άλλου κόµµατος, δεν θα µετατρέψουµε αυτήν τη
συζήτηση σε ένα πινγκ-πονγκ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ θα καθίσω εδώ να απαντήσω σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα απαντήσετε εσείς
στον κ. Τσίπρα µετά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Εγώ να απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβληµα να σας απαντώ,
κύριε Τσίπρα.
Θεωρώ, όµως, επί της διαδικασίας, δόκιµο αυτές οι συζητήσεις να µην µετατρέπονται σε ένα πινγκ-πονγκ µεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Να δοθεί ο λόγος σε όλους τους Αρχηγούς και εγώ θα είµαι να
απαντήσω σε όλους. Είναι, όµως, στην κρίση σας να κάνετε ό,τι
νοµίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει δοθεί ο λόγος
για δευτερολογία σε προηγούµενο Αρχηγό. Γι’ αυτό ακολουθείται τώρα το ίδιο µε τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Πρωθυπουργός µπορεί
να απαντήσει στον κ. Τσίπρα, αλλά δεν θα είναι ατελείωτο αυτό.
Εκεί σταµατάει. Και µετά θα έχει τον λόγο η κ. Γεννηµατά.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, όµως, η πεµπτουσία της δηµοκρατίας είναι ο διάλογος. Γιατί σας ενοχλεί αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Τσίπρα, όντως
το να µιλούν δύο µόνο πρόσωπα είναι ενοχλητικό και άδικο για
άλλους. Επειδή, όµως, εδόθη ο λόγος για δευτερολογία σε προηγούµενο πολιτικό Αρχηγό, παρακαλώ έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά και µετά θα κρίνει ο Πρωθυπουργός εάν θα σας απαντήσει.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µε συγχωρέσετε σε αυτό, πριν αρχίσει ο
χρόνος µου, να σας πω ότι διαφωνώ µε τον κ. Μητσοτάκη.
Θεωρώ ότι, κατά την προηγούµενη περίοδο, που ήταν Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είχε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να πάρει τον λόγο για όσο χρόνο ήθελε µε άνεση, αλλά
να πάρει τον λόγο και να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Το ίδιο
κάνω και εγώ. Ο διάλογος είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας
και όχι οι παράλληλοι µονόλογοι. Σας παρακαλώ αυτό να το τηρήσουµε, γιατί διαφορετικά, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η
Βουλή.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα µπω επί της ουσίας πολύ σύντοµα,
γιατί πράγµατι είναι µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
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Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης, που πήρε τον λόγο. Θέλω να τον ευχαριστήσω,
διότι µε την παρέµβασή του. ουσιαστικά επιβεβαίωσε όλα όσα
λέµε περί προσχηµατικότητας κωλύµατος για την κ. Θάνου.
Και αυτό το κάνατε µε δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν γιατί αναφερθήκατε στην δική σας θητεία στο νοµικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Ουδέν µεµπτό. Όµως εφόσον ένας δικαστής έχει τη
δυνατότητα να καταλαµβάνει αυτήν τη θέση, τότε αυτό σηµαίνει
ότι αυτή η θέση δεν είναι µια θέση κοµµατικής επιλογής, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Συνεπώς, ουδέν µεµπτό για την κ. Θάνου,
επειδή κατείχε αυτήν τη θέση. Διότι, αυτό λέει ο τυπικός λόγος
στον νόµο που καταθέσατε.
Το δεύτερο είναι ότι επί της ουσίας, επιβεβαιώσατε ότι αυτό
που σας προβληµατίζει δεν είναι το αν κατέχει αυτή τη θέση,
έχοντας κοµµατική κρίση ή πολιτική κρίση. Δεν είναι, λοιπόν, ο
λόγος για τον οποίο την αντικαθιστάτε, αλλά το τι έκανε όλο αυτό
το διάστηµα. Ούτε το παρελθόν της είναι ο λόγος, αλλά το τι
έκανε.
Μας είπατε ότι έκανε ασφαλιστικά µέτρα για την υπόθεση της
«ΑΡΓΟΣ». Όταν επικοινωνήσετε µε την κ. Βεστάγκερ, µην ξεχάσετε να αναφερθείτε σ’ αυτό, κύριε Μητσοτάκη, στο γεγονός,
δηλαδή, ότι ένας επιχειρηµατίας έχει τόσα πολλά συσσωρευµένα
µέσα ενηµέρωσης στη χώρα και το ένα και µοναδικό πρακτορείο
διανοµής του Τύπου και αυτός ο επιχειρηµατίας τυγχάνει να είναι
ταυτόχρονα χορηγός και να έχει και οικογενειακές σχέσεις µε τη
δική σας οικογένεια. Μην ξεχάσετε να το πείτε αυτό στην κ. Βεστάγκερ, για να βγάλει τα συµπεράσµατά της.
Μας είπε ο κ. Αντιπρόεδρος ότι το πρόβληµα ήταν ότι έκανε
ασφαλιστικά µέτρα, για να µην ελεγχθεί από την επιτροπή. Δεν
έχετε δίκιο. Ασφαλιστικά µέτρα έγιναν, γιατί ήταν η διαδικασία
του επείγοντος, διότι βάλτωνε επί δύο χρόνια αυτή η υπόθεση
υπό την προεδρία του κ. Κυριτσάκη. Γιατί βάλτωνε αυτή η υπόθεση; Υπάρχει ένα κρίσιµο πολιτικό ερώτηµα. Επαναλαµβάνω ότι
αυτό είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Η ενηµέρωση στον τόπο µας
είναι ζήτηµα δηµοκρατίας. Δεν µπορεί να υπάρχουν µονοπώλια,
δεν µπορεί να ανήκουν τόσα πολλά µέσα σε έναν άνθρωπο,
ακόµα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι συγγενής µε κυβερνητικά
στελέχη.
Το τελευταίο που θέλω να πω, σε σχέση µε την παρέµβαση
του κυρίου Αντιπροέδρου, είναι το εξής: Μου θυµίσατε µια ρήση,
την οποία είχαµε ακούσει στη Βουλή από τον κ. Πολύδωρα που
έλεγε: «Αγγαρεία κάνω, ποινή εκτίω».
Όµως, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν είµαι εγώ η αιτία που είσθε εδώ.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας νόµος, µε τον οποίο
όλοι διαφωνούµε και εµείς σπεύσαµε να τον αλλάξουµε στη Συνταγµατική Αναθεώρηση. Είναι ο νόµος «Περί ευθύνης Υπουργών», όσων έχουν διατελέσει Υπουργοί ή Πρωθυπουργοί.
Η δικαιοσύνη, λοιπόν, και οι εισαγγελίες διαφθοράς έστειλαν
την υπόθεση «NOVARTIS» στη Βουλή. Και έστειλαν, χωρίς να
ελέγξουν -διότι ο νόµος το επέβαλε- όλα τα πρόσωπα, τα οποία
είχαν διατελέσει σε υπουργικές θέσεις. Μόλις σκοντάφτουν σε
πολιτικά πρόσωπα, αυτός είναι ο νόµος.
Οι ίδιοι αυτοί εισαγγελείς, αυτούς που απειλήσατε -όχι εσείς
προσωπικά, εννοώ στελέχη της Κυβέρνησης σήµερα, τότε στην
Αντιπολίτευση και ο Σαµαράς ιδίως- οι ίδιοι εισαγγελείς, κατά
των οποίων εξαπολύσατε επιθέσεις, είναι αυτοί που θέτουν στο
αρχείο τις υποθέσεις συγκεκριµένων πολιτικών προσώπων, που
αναφέρονταν στη δικογραφία. Αυτή είναι και πάλι η απόφαση της
δικαιοσύνης και η κοινωνία παρακολουθεί. Χθες καταγγέλλατε
ως σκευωρούς τους δικαστές. Σήµερα, κύριε Μητσοτάκη, επιχαίρετε για τις αποφάσεις τους.
Για να τελειώσει αυτή η υπόθεση, εγώ σας προκαλώ να συστήσετε εξεταστική επιτροπή για τη «NOVARTIS», για να µάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια για όλα αυτά τα χρόνια, να µάθει τι
συνέβη µε το φάρµακο, τι συνέβη µε την υπερκοστολόγηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα την πατήσετε, όπως την πατήσατε µε την άλλη σπουδή σας
να στείλετε τον Πολάκη για µια υπόθεση, που καταφανώς δεν
είχε να κάνει µε προσωπικές διενέξεις µε τον κ. Στουρνάρα ή µε
τον κ. Πουλή, τον πολιτευτή σας, που κατηγορείται και είναι στη
δικαιοσύνη, για υπεξαίρεση δηµόσιου χρήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα είναι το Βατερλό σας! Γιατί όλος ο ελληνικός λαός θα
µάθει την αλήθεια για το τι έγινε τόσα χρόνια και µε τη «NOVARTIS» και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ και µε όλα τα σκάνδαλα στον χώρο της
υγείας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε -γιατί σας είπα ότι όντως δεν θα µακρηγορήσω- µε το εξής: Κοιτάξτε, το θέµα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πράγµατι ένα ευαίσθητο και κρίσιµο
ζήτηµα και δεν αποτελεί δική µου, αν θέλετε, επιλογή να αντιπαρατιθέµεθα εδώ για το θέµα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Αυτό το οποίο δεν κατανοώ, κύριε Μητσοτάκη, είναι για ποιο
λόγο επιµένετε σε ένα λάθος. Διότι εδώ, υπάρχει τυπικό πρόβληµα και υπάρχει και ουσιαστικό πρόβληµα.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια, όλες οι Κυβερνήσεις, όλοι οι Πρωθυπουργοί, επέλεγαν για τη θέση αυτή
ανθρώπους µε γνωστή περπατησιά, µε γνωστή σταδιοδροµία και δεν είναι µονάχα τα τυπικά πτυχία του βιογραφικού τους- ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αξιολογηθεί και ήταν ως επί το πλείστον
υπεράνω πάσης υποψίας.
Εσείς επιλέγετε κάποιον άνθρωπο, που δεν τον ξέρει κανείς
και που οι µόνες του περγαµηνές είναι ότι διετέλεσε στέλεχος
σε µια ιδιωτική επιχείρηση security. Κι όταν υπάρχει και τυπικό
πρόβληµα, πραγµατικό τυπικό πρόβληµα, οι νόµοι είναι για να
εφαρµόζονται.
Έρχεστε, λοιπόν, εσείς να κάνετε σύγκριση µε το βιογραφικό
του κ. Ρουµπάτη, εσείς ο ίδιος, ο οποίος πριν από λίγες µέρες
είχατε ευχαριστήσει τον πρώην Διοικητή για τον τρόπο που διοίκησε και για το γεγονός ότι σας ενηµέρωνε ανελλιπώς και δεν
έχετε κάνει ούτε µία κρίση ούτε µία αναφορά στο ότι αυτή η θεσµική συµπεριφορά θα συνεχιστεί και σήµερα;
Περίµενα, λοιπόν, σήµερα µια πιο συγκεκριµένη απάντηση
όσον αφορά το ουσιαστικό, αλλά και το τυπικό κώλυµα του εν
λόγω Διοικητή. Αλλιώς, θα αρχίσω κι εγώ -που δεν το κάνω
συχνά- να υποψιάζοµαι ότι έχουν βάση διάφορα δηµοσιεύµατα,
τα οποία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προσπαθούν να
εξηγήσουν αυτή την πραγµατικά περίεργη επιλογή, που έχετε
κάνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Πάλι δεν καταλάβατε, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο σας είπε ο κ.
Πικραµµένος. Ο κ. Πικραµµένος εστάλη στο Πρωθυπουργικό
Γραφείο µε απόφαση της Δικαιοσύνης. Η κ. Θάνου επιλέχθηκε
προσωπικά από εσάς, µία µέρα αφότου είχε βγει στη σύνταξη.
Υπάρχει, νοµίζω, µια διαφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εξάλλου, νοµίζω, ότι η σχέση σας µε την κ. Θάνου και ο τρόπος µε τον οποίο είχε γίνει και η επιλογή της για την Προεδρία
του Αρείου Πάγου και αυτή ίσως γεννά ορισµένα ερωτηµατικά.
Ίσως, για να σας φρεσκάρω λίγο τη µνήµη σας, ότι την επιλέξατε
στις τρεις τα χαράµατα, µια βδοµάδα πριν το δηµοψήφισµα, παρακάµπτοντας πλήρως την επετηρίδα.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Θα µπορούσα, λοιπόν, κι εγώ να ισχυριστώ ότι είναι µια βαθιά
σχέση προσωπική, η οποία πηγαίνει πίσω αρκετά χρόνια, η συγκεκριµένη αυτή επιλογή σας.
Κάθεστε δίπλα στον κ. Πολάκη και αναφέρεστε στον νόµο περί
ευθύνης Υπουργών!
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Πόσο θράσος πρέπει να έχετε, κύριε Τσίπρα;
Τον άθλιο αυτό νόµο, που δεν είναι νόµος, τον οποίο επικαλεστήκατε τόσες φορές, για τον οποίο έχουµε τόσες συζητήσεις
ότι πρέπει να αλλάξει, έρχεται ο κ. Πολάκης να τον επικαλεστεί,
αυτόν τον επαίσχυντο νόµο, για να γλυτώσει την απόφαση της
Βουλής για να αρθεί η ασυλία του.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Πόση υποκρισία πια! Και για τους δυο σας αυτό.
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Τώρα, για το ζήτηµα της σκευωρίας, όχι δεν κατηγορήσαµε
ποτέ δικαστές για σκευωρία. Όχι. Εσάς κατηγορήσαµε! Τα µπλέξατε.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
Η σκευωρία δεν ήταν δικαστική σκευωρία. Πολιτική σκευωρία
ήταν. Για να µην βάζετε στο στόµα µας λόγια, τα οποία δεν
έχουµε πει.
Και εν πάση περιπτώσει, θα ζητήσω από τον επόµενο Διοικητή
της ΕΥΠ να έρθει να σας ενηµερώσει αµέσως, για να γνωριστείτε
και καλά, προσωπικά, για να γνωρίζετε και το πρόσωπο το οποίο
µε τόσο µεγάλη άνεση κατηγορείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, κυρία
Γεννηµατά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν και πρέπει να πω
ότι έχετε πολύ µεγάλη ευθύνη γι’ αυτό που παρακολουθήσαµε
την τελευταία µιάµιση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακολουθήσαµε
δευτερολογίες, όπως και τη δική σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Είµαστε στο ίδιο έργο θεατές. Θα σας παρακαλέσω,
επειδή σας ψηφίσαµε µε µεγάλη πλειοψηφία και είστε Πρόεδρος
της Ελληνικής Βουλής, να µην επιτρέψετε στο εξής να µετατραπεί ο διάλογος εδώ σε reality. Μπορείτε να το περιφρουρήσετε.
Το ζήσαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια. Επιτέλους, έχει εµπεδώσει ο ελληνικός λαός και η Αίθουσα αυτή το πού σπούδασαν
και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τι έχουν κάνει οι οικογένειές τους, την ιστορική τους διαδροµή. Αρκετά! Τα προβλήµατα του ελληνικού λαού είναι πάρα
πολύ µεγάλα και ο ρόλος µας εδώ, από όποια θέση µας έχει κατατάξει, είναι να προσπαθήσουµε να δώσουµε αποτελεσµατικές
λύσεις.
Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να δευτερολογήσω είναι γιατί
θεωρώ ότι η λειτουργία των πανεπιστηµίων είναι ένα εξαιρετικά
κρίσιµο ζήτηµα και απασχολεί τη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, πολύ περισσότερο από τις προσωπικές αντεγκλήσεις, που παρακολουθήσαµε την τελευταία ώρα.
Εχθές, λοιπόν, στην πρωτολογία µου, µίλησα για τη δυνατότητα να δοθεί µία ρεαλιστική λύση και να υπάρξει µία ευρύτατη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήριξης της. Διότι αυτή είναι η ευθύνη µας και αυτό είναι το µήνυµα που πρέπει να εκπέµψει η Ελληνική Βουλή προς την ελληνική κοινωνία, ότι έχει επιτέλους τη
βούληση να δώσει τέρµα στην ανοµία στα πανεπιστήµια, που έχει
επικρατήσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και έχει πολύ µεγάλη
ευθύνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούµενη, και προσωπικά
ο κ. Τσίπρας, για την τεράστια ανοχή, που έδειξαν στην ανοµία
και στη βία, όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Εµείς, όµως, κάναµε µία ξεκάθαρη πρόταση. Σας καλέσαµε,
κύριε Πρωθυπουργέ, να φέρετε τη διάταξη που ψηφίσαµε όλοι
µαζί το 2011 διορθωµένη µε όλες τις απαιτούµενες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατική και να µπορέσει
να διαµορφωθεί η ευρύτατη πλειοψηφία.
Η θεµελιώδης βάση της διάταξης αυτής ήταν ότι συνδέεται η
παρουσία της αστυνοµίας στα πανεπιστήµια µε την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Αυτό που εµείς λέµε, ότι πια πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι κανείς που διαπράττει αδίκηµα έξω από τα
πανεπιστήµια, δεν µπορεί να βρίσκει άσυλο µέσα σε αυτά, ούτε
οι µπαχαλάκηδες ούτε αυτοί που κάνουν παρεµπόριο ούτε κανείς. Άρα, αυτό πρέπει να είναι σαφές στη διάταξη.
Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται η προηγούµενη έγκριση κανενός πανεπιστηµιακού οργάνου, διότι είδαµε ότι αυτό στην πράξη ήταν αναποτελεσµατικό. Δεν
ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Δεν συνεργάστηκαν έτσι όπως θα
έπρεπε οι πρυτανικές αρχές, για να λέµε τα πράγµατα µε το
όνοµα τους.
Αυτό που εσείς λέτε δεν είναι το ίδιο. Εσείς υποστηρίζετε ότι
πρέπει να υπάρχει γενική αστυνόµευση και ελεύθερες περιπολίες, ανεξάρτητα από το εάν τελούνται αξιόποινες πράξεις ή όχι
σε αυτά. Εξοµοιώνετε το πανεπιστήµιο µε τον δηµόσιο χώρο.
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«Με τις πλατείες», είπατε χαρακτηριστικά.
Σας υπενθυµίζω, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι στις πλατείες
διακινούνται τα ναρκωτικά, στις πλατείες γίνεται το παρεµπόριο.
Στα Εξάρχεια δεν υπάρχει κανένα άσυλο και καµµία προστασία.
Αυτό, λοιπόν, που µας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσµατικότητα
και η βούληση. Αναρωτιέµαι, λοιπόν, γιατί αυτή η εµµονή. Τελικά,
κύριε Πρωθυπουργέ, το θέµα σας είναι να προχωρήσετε µόνος
σας; Δεν σας ενδιαφέρει να εξασφαλίσετε µία ισχυρή πλειοψηφία, που θα δώσει το µήνυµα και στις αστυνοµικές αρχές ότι
έχουν την πλήρη κάλυψη να εκτελέσουν το έργο τους; Διότι ξέρετε ότι και αυτό είναι πρόβληµα. Διστάζουν. Βεβαίως, τα προηγούµενα χρόνια δεν υπήρχε η πολιτική βούληση.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος, από το ένα άκρο που ζήσαµε τα προηγούµενα χρόνια στα πανεπιστήµια, να φτάσουµε
στο άλλο άκρο. Ξέρετε γιατί; Διότι αυτή η διάταξη που φέρνετε
δεν θα είναι αποτελεσµατική. Θα δηµιουργήσετε νέα προβλήµατα και θα διαµορφώσετε µέτωπα ετερόκλητων δυνάµεων απέναντι στην Κυβέρνηση σας, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και
από Σεπτέµβριο θα έχουµε νέα προβλήµατα µέσα στα πανεπιστήµια.
Πόσο πιο ξεκάθαρη, λοιπόν, διατύπωση από τη διατύπωση που
είπα εχθές και την επαναλαµβάνω; Αν θέλετε, θα την καταθέσουµε στη συνέχεια στη Βουλή. «Όταν τελούνται αξιόποινες
πράξεις, εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία και εντός των χώρων
των ανώτατων εκπαιδευτικώνιδρυµάτων, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη έγκριση του οιουδήποτε οργάνου τους».
Καθαρά, ξεκάθαρα και µπορούµε να το ψηφίσουµε όλοι µαζί.
Γιατί το αρνείστε; Γιατί επιµένετε σε µία λάθος διατύπωση, που
µπορεί να δηµιουργήσει νέα προβλήµατα; Η εµµονή στο λάθος
είναι ασυγχώρητη, κύριε Πρωθυπουργέ.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Τεσσεράµισι χρόνια η χώρα έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίµηµα από τα αποτελέσµατα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και διαφόρων τυχοδιωκτών,
που κινήθηκε στη βάση της ιδεοληψίας και του λαϊκισµού.
Εµείς, κόντρα στον τεράστιο πόλεµο, που έχουµε υποστεί όλα
αυτά τα χρόνια, σταθήκαµε όρθιοι και απέναντι στον λαϊκισµό και
στη συντήρηση. Δεν θα υποχωρήσουµε σε έναν αντίστοιχο λαϊκισµό και σε συντηρητικές αντιλήψεις και απόψεις, όσο και αν
εµφανίζονται πιο ραφιναρισµένες, σικάτες και όσο και αν έχουν
ισχυρά φίλια πυρά. Εµείς, ένα µέτωπο έχουµε και το επαναλαµβάνω: µε τον λαϊκισµό και τη συντήρηση.
Σας καλώ, λοιπόν, να το ξανασκεφτείτε και να δώσετε τη δυνατότητα σε αυτή τη Βουλή, µε µεγάλη πλειοψηφία, να δώσει το
σήµα στον ελληνικό λαό ότι είµαστε αποφασισµένοι να έχουµε
ασφαλή πανεπιστήµια για τα παιδιά µας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους εργαζόµενους, για τις ιδέες, για την έρευνα, γιατί
έτσι προστατεύεται τελικά η ακαδηµαϊκή ελευθερία και αναβαθµίζεται το δηµόσιο πανεπιστήµιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Γιατί στο τέλος, οι µόνοι που θα τρίβουν τα χέρια τους είναι οι
εχθροί του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε µισό λεπτό να περιµένω η Ολοµέλεια να σταµατήσει να είναι
κέντρο διερχοµένων;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ησυχία!
Ορίστε, κύριε Μπογδάνο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ως νεοεκλεγείς Βουλευτής, επιτρέψτε µου
να δεσµευτώ έναντι του Σώµατος και των Ελλήνων πολιτών ότι
θα προσεγγίζω πάντα το ιερό τούτο Βήµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τον ίδιο προσήκοντα σεβασµό.
Άλλωστε, η πατρίδα και η κοινωνία µας έχουν τα τελευταία
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χρόνια υποφέρει πολύ από φορείς µιας νοοτροπίας, που προσεγγίζει την έννοια των θεσµών και του καθήκοντος µε ασύγγνωστη ελαφρότητα.
Η πρώτη µου κοινοβουλευτική οµιλία αφορά στην ψήφιση
µέσα σε ελάχιστο χρόνο από την ορκωµοσία της νέας Κυβέρνησης ρητών και εµβληµατικών δεσµεύσεων, που είχαµε αναλάβει
προεκλογικά, δεσµεύσεων, που ως στόχο έχουν να αποκαταστήσουν, όχι µόνο την αποτελεσµατικότητα κρίσιµων δηµόσιων πολιτικών, αλλά τη νοµοκρατία και την εµπιστοσύνη των πολιτών
απέναντι στην ίδια τη δηµοκρατία.
Το υπό συζήτηση, λοιπόν, σχέδιο νόµου είναι πολλαπλά ωφέλιµο.
Από τη µία, όλες και όλοι αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία των
παρεµβάσεων για την ψηφιακή έκδοση των συντάξεων, για τη
χωρίς ταλαιπωρία διανοµή φαρµάκων σε βαρέως και χρονίως
πάσχοντες, για τη µείωση του επιτοκίου για οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία και για την ουσιαστική θεσµική ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, η αντιµετώπιση των µεγάλων
προβληµάτων, που προκάλεσε η επιπόλαιη θέσπιση της απλής
αναλογικής στη λειτουργία των περιφερειακών και των δηµοτικών συµβουλίων επείγει.
Δυστυχώς, αυτά τα προβλήµατα είναι απλώς µία µικρή πρόγευση των συνεπειών της εφαρµογής της απλής αναλογικής και
στις εθνικές εκλογές, διότι αυτά συµβαίνουν όταν οι δηµοκρατικοί θεσµοί υποτάσσονται στην ιδεοληψία και τον µικροκοµµατισµό.
Γι’ αυτό και µε άλλες υπεύθυνες πολιτικές δυνάµεις, είναι υποχρέωσή µας να συνεννοηθούµε, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
κυβερνησιµότητα της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς καθόλου να υποτιµώ τη
σηµασία και την αξία των προαναφερθέντων, θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά και ιδιαίτερα στην υψηλού συµβολισµού παρέµβαση της κατάργησης του ασύλου της ανοµίας στο ελληνικό
δηµόσιο πανεπιστήµιο, ένα θέµα το οποίο καίει -το εννοώ κυριολεκτικά και όχι µόνο µεταφορικά- την περιφέρειά µου, την πολύπαθη Α’ Αθήνας.
Ακούσαµε βαρύγδουπες αποφάνσεις από την Αντιπολίτευση
ότι η ρύθµιση είναι τάχα ακροδεξιά, ότι έχει τάχα σκοπό να καθυποτάξει το πανεπιστήµιο σε µεγάλα συµφέροντα ή ότι τάχα
ακυρώνει µία αγωνιστική κατάκτηση του φοιτητικού κινήµατος.
Αυτό που δεν ακούσαµε είναι γιατί είναι κατάκτηση το γεγονός
ότι χρειάζεται τηλεφώνηµα του πρυτάνεως και -ας είµαστε ανοιχτοί, ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας- του εκάστοτε Υπουργού, ούτως ώστε να σταµατήσει σε δηµόσιο
πανεπιστήµιο η φυσική βία, η εµπορία ναρκωτικών και άλλων, ό,τι
µπορεί να φανταστεί κανείς - πηγαίνετε µέχρι τα υπόγεια της
ΑΣΟΕΕ, αν µπορείτε, που δεν µπορείτε- η καταστροφή δηµόσιας
περιουσίας, η κατασκευή µολότοφ, η εκτόξευση µολότοφ, η συνεχής παρεµπόδιση εκδηλώσεων από µειοψηφίες φανατικών, εκδηλώσεων που απλά δεν τους βρίσκουν σύµφωνους.
Ξεκάθαρα, λοιπόν, η νοµοκρατία, το να ισχύουν οι ίδιοι νόµοι
και κανόνες για όλους και παντού, χωρίς εξαιρέσεις, η διασφάλιση του νόµου και της τάξης σε όλη την επικράτεια, η εγγύηση
της ασφάλειας των πολιτών, δεν είναι πράγµα ούτε ακραίο ούτε
καν δεξιό ούτε τίποτα από τα υπόλοιπα που προσχηµατικά λέγονται. Αντίθετα, είναι αυτονόητη η υποχρέωση της φιλελεύθερης δηµοκρατίας και του κοινωνικού συµβολαίου.
Σας διαβεβαιώ ότι η µεγάλη πλειονότητα, τουλάχιστον των ανθρώπων της δικής µου γενιάς, που έχουµε ζήσει στα πανεπιστήµια, από χτίσιµο καθηγητών µε τούβλα, µέχρι πολύ πιο
επικίνδυνες και βαθιά αντιδηµοκρατικές καταστάσεις, στηρίζει
τον τερµατισµό του ασύλου της ανοµίας, όπως και την κατάργηση κάθε αλυσίδας ανοµίας στις πόλεις µας.
Ναι, είναι θέµα γενιάς. Είναι και θέµα γενιάς. Η γενιά µου αυτή,
αυτή η ιδιαίτερη αυτή γενιά, η οποία µεγάλωσε αναλογικά και ανδρώθηκε ψηφιακά, η οποία έζησε µία επίπλαστη αφθονία και
µετά λούστηκε την κρίση, η οποία τώρα παλεύει σιωπηλά για την
προκοπή και το δίκιο, δεν εκφράζεται από τις µειοψηφίες της
βίας, που κάνουν κουµάντο µε ρεσάλτο στους θεσµούς για να
βολευτούν και δεν εκφράζεται από ηλικιακά µεν νεότερους, αλλά
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δεινόσαυρους επί της ουσίας. Αντίθετα, εκφράζεται από το
πνεύµα της αλλαγής, που τώρα επιτέλους συντελείται.
Επειδή δεν έχουν τι άλλο να πουν, µας λένε ακραίους. Για κακή
τους τύχη, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία, το πολυσυλλεκτικό λαϊκό
κόµµα, που εκτείνεται από το αριστερογενές κέντρο, µέχρι τον
συντηρητικό φιλελευθερισµό, είναι εδώ για να προστατεύσει το
δηµοκρατικό πολίτευµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πλατιάς
πλειονότητας του ελληνικού λαού. Με τον ίδιο τρόπο που αποβάλαµε τους ναζί από αυτήν εδώ την Αίθουσα, αποβάλλουµε και
τους οπαδούς των απολυταρχισµών από τις σχολές µας. Δεν µας
νοιάζει αν αυτός που διαβάζει Μπακούνιν, Νετσάγιεφ, Κροπότκιν,
Μαρξ, κλασικά εικονογραφηµένα είναι αυτός ο οποίος σπάει.
Μας νοιάζει ότι σπάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησα µε
καθυστέρηση, λόγω αποχώρησης των συναδέλφων. Θα χρειαστώ ακόµα ενάµισι λεπτό, µετρηµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ένα
λεπτό, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Επειδή ορισµένοι δεν αντιλαµβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν και επειδή ακούµε ριζοσπάστες αριστερούς που σφετερίζονται µία ατζέντα
δικαιωµατισµών -προσοχή εδώ- να µας κάνουν -άκουσον, άκουσον!- µαθήµατα φιλελευθερισµού, ας ξεκαθαρίσουµε κάτι: Ο σεβασµός στην ατοµικότητα δεν µεταφράζεται σε µπαχαλοποίηση.
Φιλελεύθερος δεν σηµαίνει «µπάτε, σκύλοι, αλέστε». Υπάρχουν
πολλά είδη φιλελευθέρων, αλλά µπαχαλοφιλελεύθεροι δεν υπάρχουν. Αντίθετα, υπάρχουν -και κλείνω- πολλοί φιλελεύθεροι µε
αγάπη για τον ελληνισµό, την ορθοδοξία, µε πίστη σε αξίες,
όπως η οικογένεια, η αριστεία, η εργατικότητα, που σε τίποτα,
όµως, δεν ακυρώνουν την τεράστια σηµασία της θωράκισης των
ατοµικών δικαιωµάτων και των επιλογών ζωής του κάθε ανθρώπου, απέναντι σε κάθε ρατσισµό και απέναντι στην οµοφοβία.
Ξέρω ότι αυτές οι αρχές εκφράζουν πολλούς πολίτες. Το είδα
στις σαράντα υπέροχες µέρες της εκστρατείας µου, περπατώντας στην Αθήνα. Και ξέρετε, όταν µε ρωτούσαν προεκλογικά τι
έργο θέλω να κάνω στην Α’ Αθήνας, τους έλεγα κάτι απλό, να
συµβάλλω στο να δηµιουργηθούν οι συνθήκες, ούτως ώστε µία
οικογένεια να ξεκινήσει µια Κυριακή, έναν περίπατο από την πλατεία Κολιάτσου ή την πλατεία Αµερικής και να φτάσει απροβληµάτιστα για να κάτσει στην Οµόνοια.
Σήµερα, λοιπόν, µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο οι δυνάµεις της
ελληνικής δηµοκρατίας απελευθερώνουν την ΑΣΟΕΕ, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, απελευθερώνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φέρνουν τον στόχο αυτό ένα βήµα πιο κοντά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, περάσατε πέντε λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ολοκλήρωσα.
Τώρα ξεκινάει η δουλειά και ξεκινά «µε το δεξί». Καλή µας
αρχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σε ενηµερώσω ότι είχε συµφωνηθεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις 15.30’ το µεσηµέρι. Δυστυχώς, αυτό
δεν µπορεί να είναι εφικτό. Γίνεται συνεννόηση του Προέδρου
της Βουλής µε τις κοινοβουλευτικές οµάδες για να δούµε πώς
θα προχωρήσουµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πλακιωτάκης για µια τροπολογία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Είµαστε από τις 9.30’ εδώ! Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Πιπιλή, ο Υπουργός σας έχει ζητήσει τον λόγο για µια τροπολογία.
Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Το έθεσα νωρίτερα το ζήτηµα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Για ένα λεπτό. Δεν θα σας απασχολήσω.
Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν, πρώτα απ’ όλα, τη λειτουργία του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, διότι µετά την έκδοση του π.δ.84/2019, όπου
µεταξύ άλλων καταργείται η θέση του γενικού γραµµατέα του
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Υπουργείου, υφίσταται νοµοθετικό κενό και εποµένως, αδυναµία
συγκρότησής του.
Με την προτεινόµενη διάταξη προσδιορίζεται και η θέση του
Προέδρου, αλλά και τα µέλη του Συµβουλίου. Εποµένως, µπορεί
το συγκεκριµένο Συµβούλιο να λειτουργήσει, έτσι ώστε να επιλύσει ζητήµατα, που προκύπτουν κατά την δραστηριοποίηση των
πλοίων σε ένα δυναµικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα και συγκεκριµένα κενά του
ν.4504/2017, που έχουν σχέση µε την κατάταξη στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων του Λιµενικού Σώµατος, αλλά και των Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, υποψηφίων που εισάγονται µε το νέο
σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων και επίσης, ζητήµατα,
που έχουν σχέση µε την προσωρινή µεταφορά της Σχολής των
Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και τη λειτουργία της συγκεκριµένης
Σχολής στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών
του Πολεµικού Ναυτικού στον Σκαραµαγκά. Διότι αυτή τη στιγµή
η Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων είναι σε µία διαδικασία πλήρους ανακαίνισης. Ως εκ τούτου, κρίνεται αδύνατο να λειτουργήσει η συγκεκριµένη σχολή στο συγκεκριµένο σηµείο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κκ. Πιπιλή και αναζητούµε και τον Υπουργό κ.
Λιβάνιο, γιατί έχει µια ανάλογη τροπολογία, από ό,τι µας έχουν
ενηµερώσει από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της τροπολογίας δεν µπορούµε να µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, βέβαια. Θα µιλήσετε, εφόσον έχετε πάρει τον λόγο.
Παρακαλώ, κυρία Πιπιλή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιγραµµατικά, δεν σας µιλάω µόνο ως Βουλευτής της Α’ εκλογικής περιφέρειας Αθηνών, αλλά κυρίως σας οµιλώ σαν µία παλιά
Εξαρχειώτισσα. Εκεί έµενα επί είκοσι οκτώ χρόνια, οδός Θεµιστοκλέους και οδός Στουρνάρη στη συνέχεια, όπου αναγκάστηκα και εγώ και το σύνολο της οικογένειάς µας να γίνουµε
εσωτερικοί µετανάστες, γιατί ακριβώς υποστήκαµε τότε αυτά τα
ίδια που υφίστανται έως και σήµερα, όχι µόνο οι Εξαρχειώτες,
αλλά γενικότερα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αυτής της
υπέροχης περιοχής, που έχει καταστραφεί σήµερα, της παλιάς
αστικής Αθήνας.
Έπιανε από την Αγίου Κωνσταντίνου, διέτρεχε την Αχαρνών
και την Πατησίων, διέσχισε τη Μαυροµαταίων. Όλες αυτές οι περιοχές, για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως για αυτή τη γενικότερη µπαχαλοποίηση των τελευταίων τριάντα χρόνων, δεν
µπόρεσαν ποτέ να αναβαθµιστούν στη βαθµίδα που υπήρξαν
ιστορικά.
Εγώ, λοιπόν, µιλάω σήµερα, για να εκφράσω τους εναποµείναντες αγανακτισµένους, δυστυχισµένους, απελπισµένους κατοίκους, όχι µόνο των Εξαρχείων, τονίζω, αλλά και των πέριξ
περιοχών, που δεν είχαν το δικαίωµα όλα αυτά τα χρόνια να παραµείνουν στις εστίες τους, να µεγαλώσουν µε ασφάλεια εκεί τα
παιδιά τους και να µην είναι υποχρεωµένοι να µεταδηµοτεύουν
κάθε φορά που είχαµε τα πολύ συχνά επεισόδια, τα προαναγγελθέντα ή τα ξαφνικά και να πηγαίνουν να εστιάζονται νυχθηµερόν σε συγγενικά σπίτια έξω από αυτές τις περιοχές, που τις
έχει καταλάβει το ζόφος, αυτό που δηµιουργήθηκε από το «θεσµικό» προϊόν, που λέγεται άσυλο. Καταλήξαµε όλοι εδώ για ποιους λόγους το άσυλο δηµιούργησε την καταστροφή του αστικού
ιστού της Αθήνας στην περιοχή.
Άρα, λοιπόν, πολύ σωστά και ο Πρωθυπουργός έθιξε και αυτή
την παράµετρο. Δεν µιλάµε µόνο για το τι συµβαίνει µέσα στα
πανεπιστήµια, δεν µιλάµε µόνο για το γεγονός ότι όλη η παραβατικότητα εξαπλώθηκε στην περιοχή για έναν και µόνο λόγο:
Το σκοτάδι της εγκληµατικότητας απλώνεται, όταν έχει εστία. Η
εγκληµατικότητα βρήκε, δυστυχώς, εστία κυρίως στο Πολυτεχνείο, αλλά και στην πανεπιστηµιακή σχολή.
Διότι αν δεν µπορούσαν όλοι αυτοί να έχουν εκεί την έδρα της
εµπορίας ναρκωτικών, να είναι νταβατζήδες, όπως τους λέγαµε
παλιά, προστάτες για την πορνεία ανήλικων κοριτσιών, ηµεδαπών και αλλοδαπών, στην Πατησίων από τις 11.00’ το βράδυ, εάν
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δεν δηµιουργούνταν εκεί οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των µολότοφ, όλη η ευρύτερη περιοχή θα είχε την κανονικότητα, που
δικαιούται.
Εγώ, λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, παρά µόνο να
ευχαριστήσω την Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και κυρίως την
Υπουργό Παιδείας, που έδωσαν αυτή την ανάσα µε την ψήφιση
της κατάργησης αυτού του άθλιου συστήµατος, του δήθεν ασύλου.
Να ευχαριστήσω και την κ. Κεραµέως και όλους τους Βουλευτές, που θέλουµε µια ελεύθερη, καθαρή, κανονική Αθήνα στο
κέντρο της και να κάνω και µια ρητορική ερώτηση. Δεν θέλω
απάντηση, όπως κάποιοι άλλοι. Πείτε µου σε ποια χώρα του κόσµου υπάρχει αυτού του είδους το άσυλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα µου δώσετε βραβείο, κύριε Πρόεδρε, για τον πιο σύντοµο λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ, κυρία Πιπιλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριανταφυλλίδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωθυπουργικό µοντέλο στο
κράτος, δηµαρχοκεντρικό µοντέλο στους δήµους, full control
παντού. Κοινός παρονοµαστής οι διώξεις των µη αρεστών και οι
προσλήψεις των κολλητών. Πας µη αρεστός, εξοβελίζεται.
Συγκεντρώνεται εξουσία, συγκροτείται κλειστό κύκλωµα διαχείρισής της και αρχίζει το πάρτι «Οι µέρες της µαρµότας». Είπα
για το προηγούµενο νοµοσχέδιο «κράτος ντιλίβερι των εντολών
της Προεδρίας της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, του απόλυτου άρχοντα». Γιατί; Φαίνεται καθαρά πλέον.
Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση είναι εγκλωβισµένοι στο
τρίγωνο των προεκλογικών deals, των δεσµεύσεων και των γραµµατίων ; που έχουν υπογράψει. Γι’ αυτό χρειάζονται ένα καλά
κουµπωµένο ; αεροστεγές κλειστό σύστηµα, αυστηρά ελεγχόµενο, για να επιχειρήσει να κάνει πράξη τα deals, τα γραµµάτια
που υπέγραψαν ερήµην του ελληνικού λαού. Νοµή, διανοµή, κατανοµή και αρπαγή των λάφυρων της εξουσίας!
Κακώς σας ασκούσαµε κριτική ότι πετύχαµε το «ένας προς
έναν» στο δηµόσιο, ενώ εσείς επιδιώκετε και επιµένετε στο «ένας
προς πέντε». Τώρα, µε το επιτελικό κράτος και το πολυνοµοσχέδιο το καταλάβαµε. Τώρα το διευκρινίσατε και εµείς σας παρεξηγήσαµε. Δεν εννοούσατε ότι πέντε θα αποχωρούν, ένας θα
προσλαµβάνεται. Εννοούσατε ότι πέντε µετακλητοί θα προσλαµβάνονται για κάθε έναν µόνιµο δηµόσιο υπάλληλο, που θα αποχωρεί. Τώρα, έγινε απολύτως σαφές.
Πάµε στις σχετικές αναφορές µε τους δήµους. Μάλιστα, διέκρινα και κάποιες αναφορές ότι µπερδεύονταν στον χρόνο. Θα
επιχειρήσουν, θα δηµιουργήσουν, δηµιουργούν. Ποιο δηµιουργούν; Αυτό που δεν υλοποιήθηκε ακόµη; Το σύστηµα, µε το
οποίο πήγε ο ελληνικός λαός και ψήφισε στις δηµοτικές εκλογές,
αυτό που δεν έχει υλοποιηθεί ακόµα δηµιουργεί προβλήµατα και
συνέπειες;
Πραγµατικά, αναρωτιέµαι, έχοντας και καταθέτω στα πρακτικά
τις εκθέσεις τόσο του πρώην όσο και της κ. Παπασπύρου, που
ενδεχοµένως να βρίσκεται εν αποδροµή, εκθέσεις για το 2014
και 2015, σε σχέση µε τη διαφθορά στο ελληνικό δηµόσιο. Πρωταθλητές της διαφθοράς οι δήµοι. Καταθέτω στα Πρακτικά την
έκθεση του κ. Ρακιντζή, του πρώην: Δήµοι και κοινότητες 83,1%.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν επικαλεστώ την κ. Παπασπύρου, θα µου πείτε ότι «την κ.
Παπασπύρου εσείς την επιλέξατε». Η έκθεση του κ. Ρακιντζή
λέει: «Πρωταθλητές στη διαφθορά και πάλι οι δήµοι». Είναι η έκθεση του 2014.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

2148

«Μειωµένοι οι δείκτες της διαφθοράς στο δηµόσιο το 2015,
αλλά και πάλι οι δήµοι παραµένουν πρώτου σε αριθµό υποθέσεων», λέει η κ. Παπασπύρου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναρωτιέµαι: Με το σύστηµα της απλής αναλογικής κατέστησαν οι δήµοι πρωταθλητές στη διαφθορά; Το σύστηµα της απλής
αναλογικής δηµιούργησε την ενός ανδρός αρχή, του δηµάρχου,
που όλα τα σφάζει, όλα τα µαχαιρώνει και γι’ αυτόν τον λόγο
φτάσαµε σε αυτό το επίπεδο καταγραφής, 83,1% να είναι στους
δήµους, στην αυτοδιοίκηση τα φαινόµενα της διαφθοράς, σε
σχέση µε όλο τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα;
Ταυτόχρονα, πώς διανοείστε µε νόµο να αλλάξετε τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών, να ξαναγράψετε τους τοπικούς
συσχετισµούς δύναµης, παραχαράσσοντας τη λαϊκή βούληση,
που ψήφισε, γνωρίζοντας τον νόµο που εσείς εκ των υστέρων
αλλάζετε; Πώς αλλάζετε αναδροµικά τους κανόνες της εκλογικής δηµοκρατικής διαδικασίας;
Και δύο παρεπόµενα ερωτήµατα: Πώς θα αντιµετωπίσετε το
ενδεχόµενο πληµµυρίδας προσφυγών των θιγοµένων, οι οποίοι
πήγαν µε τον προηγούµενο νόµο, υπήρξαν τα αποτελέσµατα,
υπήρξαν οι εκλογές και τώρα τον αλλάζετε εκ των υστέρων; Και
το δεύτερο: Πώς θα διαχειριστείτε το πολιτικό σύστηµα, αν
αύριο, µε έναν άλλο συσχετισµό, κεντρικό, πολιτικό, θα χρειαστεί
να αλλάξει ξανά µετά τις εκλογές τους κανόνες, που ίσχυσαν,
για να γίνουν οι εκλογές; Δίνετε πολύ κακό παράδειγµα.
Έρχοµαι στο θέµα του άσυλου. Δηµοκρατία στους δήµους
µόνο για την µειοψηφία, δηµοκρατία στα πανεπιστήµια µόνο µε
την αστυνοµία. Μεταξύ ασυδοσίας -καταδικαστέα- και καταστολής -επίσης, καταδικαστέα- τα δύο άκρα, υπάρχει και η αρχή του
µέτρου και εν προκειµένω, της ενεργούς παρέµβασης της ζώσας
και δρώσας πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Δεν είµαστε ό,τι δηλώνουµε. Είµαστε ό,τι πράττουµε. Λέτε ότι
η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχει 50% δύναµη στο πανεπιστήµιο. Εύγε! Ας αναλάβει, λοιπόν, την ευθύνη της κατά 50% γι’ αυτό που συµβαίνει
και περιέγραψε µόλις πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και ας
κάνει πράξη τη συµµετοχή της δρώσας και ζώσας πανεπιστηµιακής κοινότητας, η οποία δεν κατατρύχεται, όπως είδαµε και παρενέβη η δικαιοσύνη. Διότι δεν είναι µόνο η βία της έκνοµης
συµπεριφοράς που καταπατά τους κανόνες της αξιοσύνης και
της αξιοκρατίας και καθιερώνει µαφιόζικες συµπεριφορές εντός
του πανεπιστηµίου, για να τις αντιµετωπίσετε.
Καταθέτω στα Πρακτικά: «”Γαλάζιο” δίκτυο αντιγραφών µέσω
facebook». Πού; Στην ΑΣΟΕΕ, που την καταγγέλλετε και καλώς
την καταγγέλλετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα έξι λεπτά. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τελειώνω σε µερικά δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά: «Κύκλωµα µαζικών αντιγραφών από τη ΔΑΠ µέσω facebook».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτά θα πάρει θέση και η Υπουργός Παιδείας; Αυτών των
φαινοµένων, που είναι ουσιαστικά µια άλλη διαδικασία βίας και
καταπάτηση κάθε κώδικα αξιών, θα υπάρξει αντιµετώπιση; Είναι
πλέον σαφές και τι απαντάτε στους διακόσιους και πλέον ακαδηµαϊκούς…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι δηµοσιογράφοι δεν σταµατάνε µε τίποτα! Εσείς και ο κ. Μπογδάνος
παίρνετε µόνοι σας τον λόγο εδώ µέσα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Όχι, σε καµmιά περίπτωση, κύριε Πρόεδρε. Όχι, σε καµmία περίπτωση. Σέβοµαι απόλυτα τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, δεν
τον σέβεστε. Έχετε φτάσει στα επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σέβοµαι απόλυτα τον
χρόνο και αποχωρώ από το Βήµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω τον λόγο για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να τοποθετηθώ για δύο τροπολογίες: Η πρώτη είναι
η τροπολογία του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτη, η
οποία αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία αυξάνει τη θέση των υποδιοικητών από δύο σε τρεις και η οποία έχει
κατατεθεί για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Υπάρχει και µία τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, η
οποία έχει µία σειρά µικρών διατάξεων, µεταξύ των οποίων: να
µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη το δηµοτικό συµβούλιο
σε νησιωτικούς δήµους, που αφορά έναν-δύο δήµους στην Ελλάδα. Επίσης, αφορά ένα θέµα, το οποίο είναι µια παλιά διάταξη,
που ανανεώνεται κάθε χρόνο και δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ
πρώτου βαθµού, στους δήµους, να µπορούν να χρηµατοδοτούν
το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής 2019-2020» από δικά τους έξοδα εφόσον δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι»;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Νοµίζω
είναι το «Εναρµόνιση» είναι τα voucher για τους παιδικούς σταθµούς.
Αυτά, λοιπόν, ήρθαν σαν τροπολογία και λόγω του ότι κλείνει
η Βουλή και χρειάζεται να έχουν ρυθµιστεί, για να ξεκινήσει και
οµαλά το πρόγραµµα, γι’ αυτό ήρθε µε µεγάλη καθυστέρηση και
ζητώ συγγνώµη γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ταραντίλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, για µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι η τροπολογία, η
οποία έχει εννέα παραγράφους και ρυθµίζει κάποια θέµατα προσωπικού των δήµων; Αυτή η τροπολογία είναι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα προσπαθήσω να σας πω τι λέει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, γιατί δεν έχει µόνο αυτά που
λέτε. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό µε την τηλεδιάσκεψη δεν το
έχει. Εάν είναι αυτή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Μισό
λεπτό.
Η τροπολογία αφορά, πρώτον, στον φορέα του Ελληνικού, των
δήµων –δεν είναι της επένδυσης- είναι αυτή που λέει ότι συστάθηκαν τρεις θέσεις, για τον δηµοτικό φορέα στο πάρκο του Ελληνικού.
Η δεύτερη παράγραφος δίνει τη δυνατότητα στους νεοεκλεγέντες δηµάρχους και περιφερειάρχες να ορίσουν, εκτός από
δηµοτικό κατάστηµα, άλλο χώρο για την ορκωµοσία τους.
Η τρίτη παράγραφος αφορά έναν µικρό αριθµό δηµοτικών
συµβούλων, που εκλέχθηκαν και ήταν υπάλληλοι του δήµου, οι
οποίοι τώρα, εφόσον δεν λάβουν θέση ευθύνης, θα πρέπει να
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παραιτηθούν ή από δηµοτικοί σύµβουλοι ή από την εργασία
τους, προκειµένου να µπορέσουν να ασκήσουν ένα από τα δύο
καθήκοντα. Αυτό υπάρχει στις περιφέρειες. Γίνεται ίδια η διάταξη
και για τους δήµους.
Η τέταρτη παράγραφος είναι µία διάταξη, η οποία προϋπήρχε
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ξανάρχεται και δίνει απλώς τη δυνατότητα
σε ανεξάρτητο δηµοτικό ή περιφερειακό σύµβουλο να αναλάβει
θέση αντιδηµάρχου ή θεµατικό αντιπεριφερειάρχη.
Η πέµπτη παράγραφος είναι τα έξοδα κηδείας, τα οποία από
τον κώδικα του 2006 δεν είχαν προβλέψει για τους δηµοτικούς
και τοπικούς συµβούλους, ώστε να µπορούν να καλυφθούν, να
γίνει δηµοσία δαπάνη από τους οικείους ΟΤΑ.
Το έκτο είναι µια ερµηνευτική διάταξη, για να προλάβουµε κάποια κολλήµατα. Κάποιοι αιρετοί έχουν θέση ex officio σε κάποια
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και καταλαµβάνουν αυτή τη
θέση, λόγω του αξιώµατός τους, να µην υπάρχει το αντίστοιχο
κώλυµα.
Η έβδοµη είναι µία διευκόλυνση της γραφειοκρατίας, αν έχει
επανεκλεγεί ο περιφερειάρχης Βοιωτίας, εάν είχε χρειαστεί να
ξεκινήσει ξανά η διαδικασία των αποσπάσεων, ώστε να µην
υπάρχει πρόβληµα σε αυτούς τους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο γραφείο του.
Η όγδοη είναι αυτή για τις τηλεδιασκέψεις τους στους νησιωτικούς δήµους.
Και το ένατο είναι αυτό που είπαµε για την «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Υπήρχαν τα έτη 20162017, 2017-2018, 2018-2019 και µπαίνει και το 2019-2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ταραντίλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω
του περιορισµένου χρόνου, θα επικεντρωθώ κυρίως στο άρθρο
64.
Κατ’ αρχάς, ξεκινώντας την οµιλία µου, θα ήθελα να αναφέρω
ότι το δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι ο χώρος που µε διαµόρφωσε
σε σηµαντικό βαθµό ως προσωπικότητα και µε ανέδειξε. Στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο φοίτησα και το υπηρέτησα για περίπου είκοσι χρόνια ως πανεπιστηµιακός καθηγητής, καθώς
επίσης και από διάφορες διοικητικές θέσεις στο διάστηµα αυτό.
Το δηµόσιο πανεπιστήµιο µε βράβευσε, οι φοιτητές µου, οι συνάδελφοί µου µε τίµησαν -θα τολµήσω να πω- κατ’ επανάληψη.
Λόγω δε, της επαγγελµατικής µου ιδιότητας, επιτρέψτε µου να
χρησιµοποιήσω κάποιους όρους από την επιστήµη της διοίκησης, για να σας εκφράσω τη δική µου οπτική για το πώς συνδέεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία µε το άσυλο.
Χρυσός κανόνας γενικότερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επίτευξη ενός στόχου είναι, ο αποφασίζων να λαµβάνει υπ’ όψιν το περιβάλλον, εντός του οποίου θα εφαρµοστεί
το µέσο, για να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος. Εισάγουµε,
δηλαδή, τρεις έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια του περιβάλλοντος, η δεύτερη έννοια είναι του επιδιωκόµενου στόχου και
η τρίτη έννοια είναι του επιλεγόµενου µέσου για την επίτευξη του
στόχου. Είναι προφανές ότι όταν αλλάζει το περιβάλλον, αλλάζει
και το µέσο, ακόµα και όταν ο στόχος παραµένει ο ίδιος, δηλαδή
ακόµα και όταν ο στόχος είναι ένας διαχρονικός στόχος, ένας
θεµελιώδης στόχος.
Πάµε να δούµε, όµως, πώς αυτό το πλαίσιο σκέψης, που σας
περιγράφω, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ερµηνεύσει αυτήν
τη σχέση ακαδηµαϊκής ελευθερίας και ασύλου, όχι µόνο τώρα,
αλλά και στο παρελθόν.
Το 1982 το ΠΑΣΟΚ θεσµοθέτησε το πανεπιστηµιακό άσυλο ως
το µέσο για να επιτευχθεί ένας θεµελιώδης στόχος. Ποιος; Προφανώς η προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Σήµερα, ο
στόχος προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, προφανώς
είναι θεµελιώδης και παραµένει ο ίδιος. Το περιβάλλον, όµως,
έχει αλλάξει ριζικά. Γιατί έχει αλλάξει ριζικά; Διότι παρατηρούµε
ότι πλέον έχουµε σαράντα πέντε χρόνια κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια
έξαρση των φαινοµένων βίας µέσα στα πανεπιστήµια, βίας απέναντι στους καθηγητές, στους φοιτητές, στους διοικητικούς
υπαλλήλους, στους πολίτες, στους προσκεκληµένους οµιλητές
κ.ο.κ..
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Είναι πραγµατικά θλιβερό για εµάς, που δουλεύουµε στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, που έχουµε εργαστεί στο δηµόσιο πανεπιστήµιο να βλέπουµε το δηµόσιο πανεπιστήµιο να αποτελεί, να
αξιοποιείται -µπορώ να πω- ως κρησφύγετο ή ορµητήριο, µε λίγα
λόγια το άσυλο ως κρησφύγετο ή ως ορµητήριο. Πραγµατικά,
θεωρώ ότι αυτές οι δύο έννοιες για οποιονδήποτε δηµοκρατικό
πολίτη είναι δύο έννοιες σοκαριστικές, θα τολµήσω να πω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χαρακτηριστικό ότι τους
τελευταίους µήνες -δεν θα πάω σε βάθος χρόνου- έχουµε γίνει
όλοι µάρτυρες φαινοµένων απρόκλητης, συστηµατικής και επαναλαµβανόµενης άσκησης βίας µε πραγµατικά φαινόµενα, τα
οποία είναι αποκρουστικά.
Θέλω εδώ να απευθυνθώ στους αγαπητούς συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους άκουσα συντεταγµένα τις δύο µέρες, τόσο
στις επιτροπές, όσο και στην Ολοµέλεια να διατυπώνουν την
άποψη ότι το φαινόµενο παρουσιάζεται σε µικρή κλίµακα και
είναι σε τρία-τέσσερα πανεπιστήµια. Μακάρι ειλικρινά, να συνέβαινε αυτό. Δυστυχώς, δεν συµβαίνει. Έχω πάει σε όλα τα πανεπιστήµια αυτά τα είκοσι χρόνια, συνεργάζοµαι µε συναδέλφους
σε όλα τα πανεπιστήµια αυτά τα είκοσι χρόνια και δυστυχώς έχω
δει µε τα µάτια µου τέτοια φαινόµενα βίας σε όλα τα πανεπιστήµια. Βέβαια, εξυπακούεται και είµαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει άνθρωπος µέσα στο Κοινοβούλιο, που να µη συµφωνεί ότι όλα αυτά
τα περιστατικά υπονοµεύουν βάναυσα το αγαθό της ακαδηµαϊκής ελευθερίας.
Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα. Όλα αυτά τα φαινόµενα
βίας από το 1982 και µετά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι
φαινόµενα, που θα προκαλέσουν την αυτεπάγγελτη επέµβαση
της Αστυνοµίας. Κοινώς τι γίνεται, σύµφωνα µε τον νόµο Γαβρόγλου; Ο νόµος Γαβρόγλου σού λέει ότι θα συγκληθεί το Πρυτανικό Συµβούλιο και θα αποφασίσει.
Εδώ έχω κάποια σηµαντικά ερωτήµατα. Ερώτηµα νούµερο
ένα: Με ποια κριτήρια το Πρυτανικό Συµβούλιο θα αποφασίσει;
Δεύτερον: Είναι δυνατόν τα πανεπιστηµιακά όργανα, όπως το
Πρυτανικό Συµβούλιο, να εκτρέπονται από την ακαδηµαϊκή αποστολή τους, προκειµένου να καταστούν ανιχνευτές αδικηµάτων
και ερµηνευτές διατάξεων του Ποινικού Κώδικα; Φυσικά και όχι.
Βεβαίως, δεν πρέπει να µας διαφύγει κάτι πάρα πολύ σοβαρό,
ότι δηλαδή στο δηµοκρατικό συνταγµατικό κράτος ο καθένας
έχει το αυτονόητο δικαίωµα άµεσης πρόσβασης στις αρµόδιες
αρχές για την περιφρούρηση των νόµιµων δικαιωµάτων του,
χωρίς κανένα κώλυµα, χωρίς µεσάζοντες. Οτιδήποτε άλλο είναι
αντισυνταγµατικό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω -και το πιστεύω ακράδαντα- ότι οι
διατάξεις του άρθρου 64 του νοµοσχεδίου, δεδοµένων των συνθηκών, αλλά και για να το συνδέσω µε το αρχικό πλαίσιο σκέψης,
αποτελούν πραγµατικά ένα αποτελεσµατικό µέσο για να επιτευχθεί ο θεµελιώδης στόχος της προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Οι νέες αυτές διατάξεις δεν ανακαλύπτουν προφανώς
τον τροχό. Βλέπουν τη µεγάλη εικόνα και εναρµονίζουν το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο µε τις διεθνείς πρακτικές. Δεν γίνεται
τίποτα διαφορετικό στο εξωτερικό. Οι διατάξεις του άρθρου 64
αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα, προφανώς και όχι το µοναδικό,
για να ανακτήσει το πανεπιστήµιο τον ρόλο που πρέπει στην πατρίδα µας. Ποιον ρόλο; Το πανεπιστήµιο ως δυναµική, δρώσα,
ζωηρή, ανοιχτή κοινότητα. Πολύ σηµαντική λέξη η λέξη «κοινότητα». Το οφείλουµε απέναντι στους φοιτητές µας, στους γονείς
µας, στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, που θα αποτελέσει για τους ιστορικούς και τους νοµικούς
του µέλλοντος µνηµειώδες νοµοθέτηµα αντιδηµοκρατικότητας
και εξαίρετο παράδειγµα νόµου, που παρακάµπτει τη λαϊκή βούληση.
Στις 26 Μαΐου οι πολίτες ψήφισαν δίνοντας σε κάθε παράταξη
τη δύναµη, που της αντιστοιχούσε και σαράντα πέντε ηµέρες
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µετά έρχεστε και περιφρονώντας το αποτέλεσµα της κάλπης, αλλάζετε τον τρόπο συγκρότησης επιτροπών και λήψης αποφάσεων,
και σε δηµοτικό και σε περιφερειακό επίπεδο, υποτάσσοντας τα
συµβούλια, που εξέλεξε ο λαός στον δήµαρχο και στον περιφερειάρχη, δηλαδή σε ένα µονοπρόσωπο όργανο, µία λογική που
έχει δοκιµαστεί στο παρελθόν και έχει εκθρέψει µία σειρά από
γνωστές παθογένειες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί έχουν µιλήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα πιο πολύ να αναφερθώ στο άρθρο 64, που αφορά το
πανεπιστηµιακό άσυλο. Τι κάνει λοιπόν η αξιότιµη κυρία Υπουργός
στο πρώτο νοµοσχέδιο, σε αυτό το νοµοσχέδιο που περιέχει αποσπασµατικά άρθρα για την παιδεία; Προβαίνει στην κατάργηση
του πανεπιστηµιακού ασύλου, προτάσσοντας επιχειρήµατα, που
δεν αντέχουν στη δηµόσια συζήτηση.
Ισχυρίζεστε ότι µόλις καταργηθεί το άσυλο θα µειωθεί η εγκληµατικότητα. Μα, στο διάστηµα 2011-2017, µε καταργηµένο ουσιαστικά το άσυλο, βάσει του νόµου Διαµαντοπούλου, είχαµε µείωση
αυτής της παραβατικότητας, ναι ή όχι; Η απάντηση είναι φυσικά
όχι. Κανένα στοιχείο δεν υποστηρίζει έναν τέτοιο ισχυρισµό.
Η παραβατικότητα δεν πολλαπλασιάζεται ούτε υποθάλπεται
από το άσυλο. Η παραβατικότητα και η βία πολλαπλασιάζεται
από την ανεργία. Η παραβατικότητα και η βία πολλαπλασιάζεται
από την ελλειµµατική κοινωνική πολιτική, κοινωνική πολιτική, που
της επιτίθεστε ακόµη περισσότερο µετά την προεκλογική σας
εξαγγελία ότι θα καταργούσατε προνοιακά επιδόµατα. Θυµάστε
τα διλήµµατα, που βάζατε προεκλογικά στον ελληνικό λαό. Λέγατε επιδόµατα ή ανάπτυξη, λέγατε τα επιδόµατα τα δίνουν οι
χώρες της Λατινικής Αµερικής. Τι να πρωτοσκεφτώ; Αναρωτιέµαι,
στη Γερµανία, που τη συµπαθείτε τόσο πολύ, δεν δίνουν εκεί επιδόµατα; Μήπως η Γερµανία είναι χώρα της Λατινικής Αµερικής;
Τι να πω;
Η παραβατικότητα έχει τις ρίζες της στην έλλειψη διεξόδου και
προοπτικής για τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις, ζητήµατα δηλαδή που δεν αντιµετωπίζονται, παρά µόνο µε πολιτικές ενδυνάµωσης της κοινωνικής κινητικότητας και µε πολιτικές αναδιανοµής
του πλούτου, ιδέες που δεν σας αρέσουν και πολύ. Αντί να ασχοληθείτε µε τις αιτίες και τις διαδροµές της εγκληµατικότητας είτε
του κοινού ποινικού είτε των «λευκών κολάρων», προτάσσετε το
άσυλο. Προτάσσετε το άσυλο, για να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση, προτάσσετε το άσυλο για να ρίξετε στάχτη στα µάτια ότι,
δήθεν, κάτι θα κάνετε για την ασφάλεια. Κι όµως ξέρετε, στην
ουσία, απλώς σπρώχνετε τις πιάτσες των ναρκωτικών λίγο πιο
πέρα. Αυτή θα είναι η δήθεν επιτυχία της αστυνοµίας, που µέχρι
τώρα εσκεµµένα απέφευγε να επέµβει, παρ’ ότι ο νόµος της έδινε
τη δυνατότητα.
Επίσης, αντί να ασχοληθείτε µε τα πραγµατικά ζητήµατα της
εκπαίδευσης, για την οποία προφανώς το όραµά σας είναι να
γίνει ακόµα περισσότερο ταξική, ώστε τα παιδιά από τις πιο λαϊκές, πιο φτωχές γειτονιές της Αθήνας να γίνονται απαραίτητα
ψυκτικοί και τα παιδιά από τις άλλες γειτονιές να γίνονται παχυλά
αµειβόµενα στελέχη διάφορων µεγάλων εταιριών και ίσως και
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, τι µας εµφανίζετε στο πρώτο
σας νοµοθέτηµα για την παιδεία; Την κατάργηση του ασύλου
από τη µια πλευρά και την ακύρωση της ίδρυσης της Νοµικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών από την άλλη. Είναι µια ακύρωση, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ευνοεί τα ιδιωτικά κολλέγια, εντός και εκτός της χώρας, τα οποία παρέχουν µεν πτυχίο
νοµικής, εφόσον, όµως, ο πελάτης έχει να πληρώσει.
Επίσης, ισχυρίζεστε ότι χάρη στο άσυλο η διακίνηση ναρκωτικών, εκτός των ακαδηµαϊκών χώρων, γίνεται ατιµώρητα. Αυτό
είναι βαθιά υποκρισία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλύτερα από
µένα ότι στην πραγµατικότητα, η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί
κακούργηµα και η καταστολή της δεν δεσµεύεται από το άσυλο.
Εδώ πρέπει άλλες αρχές να εξηγήσουν γιατί η διακίνηση δεν αντιµετωπίστηκε τόσο καιρό, παρ’ ότι το νοµικό πλαίσιο το επέτρεπε απολύτως. Η αστυνοµία, µόνο αν πρόκειται για
πληµµέληµα έπρεπε να ρωτήσει την Πρυτανεία, αλλιώς επενέβαινε άµεσα.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, αυτό που σας ρώτησα και στην επι-
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τροπή, χωρίς όµως να πάρω απάντηση: Πόσες φορές ζήτησε η
Αστυνοµία να µπει σε πανεπιστηµιακό χώρο, προκειµένου να
επέµβει για τα πληµµελήµατα και εµποδίστηκε από τις πρυτανικές αρχές; Ούτε µία φορά. Πόσες φορές, αντίθετα, ζητήθηκε
από τις πρυτανικές αρχές η σχετική επέµβαση της Αστυνοµίας,
χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση; Η απάντηση είναι «πάρα πολλές
φορές».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
ησυχία.
Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Έχω ακόµα τριάντα δευτερόλεπτα µετρηµένα.
Μου προκαλεί µάλιστα απορία στην ακρόαση φορέων προχθές στην επιτροπή που ο εκπρόσωπος της Αστυνοµίας, αφού µίλησε, έφυγε, µην τυχόν και ακούσει, µην τυχόν και απαντήσει
στις ερωτήσεις αναφορικά µε το άσυλο!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αλήθεια είναι πως η εξαγγελία
της Νέας Δηµοκρατίας για την κατάργηση του πανεπιστηµιακού
ασύλου δεν υπηρετεί µόνο την αστυνοµοκρατία στα πανεπιστήµια, την οποία δήθεν δεν θέλει. Η αλήθεια είναι ότι προετοιµάζει
το έδαφος για τον µεγάλο διακηρυγµένο στόχο της: την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Όµως, όπως θα διαπιστώσετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αυτά σας τα σχέδια δεν θα γίνουν δεκτά από την ελληνική
κοινωνία. Για άλλη µια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον Αλέξη Τσίπρα, µαζί
µε τον ελληνικό λαό θα σας χαλάσει τα σχέδια, τα δικά σας τα
σχέδια και εκείνα τα σχέδια των συµφερόντων που στοιχίζονται
πίσω σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Κυρανάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα είναι µια πολύ µεγάλη και σηµαντική µέρα. Είναι η
µέρα που χωρίς σύνδροµα ενοχής κάνουµε το πρώτο βήµα για
να φτιάξουµε τα πανεπιστήµια της επόµενης δεκαετίας. Είναι η
µέρα που µία από τις πιο εµβληµατικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας γίνεται πράξη. Είναι η µέρα που η ελληνική Βουλή ψηφίζει, ώστε τα παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες να είναι η
πρώτη γενιά που θα µπει σε πανεπιστήµια χωρίς άσυλο ανοµίας.
Και δεν θα µπορούσα να φανταστώ µεγαλύτερη τιµή ως νέος
Βουλευτής ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια που καλούµαι σήµερα
να ψηφίσω να είναι αυτή ακριβώς η κατάργηση του ασύλου, για
την οποία και προσωπικά αγωνίστηκα ως φοιτητής δηµόσιου πανεπιστηµίου, έχοντας απέναντι τους επαγγελµατίες της κατάληψης, κάποιοι από τους οποίους αποχωρούν και τώρα από την
Αίθουσα.
Ο µόνος δηµόσιος χώρος που δεν υπάρχει άσυλο ιδεών είναι
το ελληνικό πανεπιστήµιο. Οπουδήποτε αλλού µπορείς να πεις
ελεύθερα τις ιδέες σου. Μόνο στο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο δεν µπορείς να εκφραστείς ελεύθερα.
Κυρία Χρηστίδου, επειδή σας άκουσα, ο νόµος προβλέπει ότι
οι πρυτανικές αρχές ενηµερώνουν την Αστυνοµία και ζητούν από
την Αστυνοµία να παρέµβει, όχι το αντίστροφο. Δεν απαιτεί η
Αστυνοµία από τις πρυτανικές αρχές να παρέµβουν.
Επειδή, όµως, έχω ακούσει και πολλή κριτική για τη δήθεν
αστυνοµοκρατία και επειδή είδα να απειλεί ότι µε την κατάργηση
του ασύλου ξαφνικά τα πανεπιστήµιά µας θα γίνουν αστυνοµοκρατούµενα, αλήθεια έτσι φαντάζεστε τον ρόλο ενός αστυνοµικού;
Οι δύο αστυνοµικοί που έχετε δίπλα σας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και σας ακολουθούν όπου πηγαίνετε, κάποιοι από εσάς είχατε και περισσότερους.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ έχω έναν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Εσείς έχετε έναν. Κάποιοι συνάδελφοί σας και ως Υπουργοί είχαν και είκοσι και είκοσι πέντε
και τριάντα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Και ο Μητσοτάκης έχει εβδοµήντα! Γιατί δεν το λέτε;
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ. Ηρεµία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Αυτός είναι ο σεβασµός, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στον ρόλο του αστυνοµικού που προστατεύει τη δική σας ασφάλεια;
Αλήθεια, τι κάνει ο αστυνοµικός δίπλα σας; Σας εµποδίζει να
διακινήσετε ελεύθερα τις ιδέες σας;
Τι κάνει ακριβώς εδώ στη Βουλή ο αστυνοµικός που σας διαθέτει το ελληνικό κράτος, για να προστατεύσει τη δική σας
ασφάλεια; Όταν οι αστυνοµικοί προστατεύουν τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ είναι καλοί, αλλά όταν
είναι να προστατεύουν τις ζωές χιλιάδων φοιτητών, των δικών
σας παιδιών, είναι κακοί; Σοβαρευτείτε λίγο εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, αυτή η ψήφος κατάργησης του ασύλου, αυτονόητη
στον 21ο αιώνα, δεν είναι τόσο η ψήφος των εκατόν πενήντα οκτώ
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι η ψήφος στο όνοµα κάποιων νέων ανθρώπων που υπέστησαν τις συνέπειες του ασύλου
και σήµερα στέλνουν τη δική τους απάντηση.
Είναι η απάντηση του Δηµήτρη, είκοσι δύο ετών, φοιτητή Νοµικής, µε κινητικά προβλήµατα, ο οποίος τον Απρίλιο του 2016
χτυπήθηκε βάναυσα µε αλυσίδες από οµάδα αναρχικών καθοδηγούµενων από αλλοδαπό, επειδή λέει τον µπέρδεψαν µε άλλον.
Είναι η απάντηση της Χριστίνας, είκοσι δύο ετών, φοιτήτριας
Πολιτικών Επιστηµών στο Καποδιστριακό, η οποία τον Φεβρουάριο του 2018 έπεσε θύµα βίαιης ληστείας µέσα στον χώρο της
σχολής από τοξικοµανείς.
Είναι η απάντηση του Γιώργου, δεκαοκτάχρονου πρωτοετή
φοιτητή, που, αντιδρώντας στην κατάληψη της σχολής του στο
Πολυτεχνείο το 2017, βρέθηκε στο νοσοκοµείο µετά από άνανδρη επίθεση αναρχικών µε κράνη.
Είναι η απάντηση της Κωνσταντίνας, εικοσάχρονης φοιτήτριας
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, η οποία τον Ιανουάριο του
2017 έπεσε θύµα ένοπλης ληστείας πλαγίως της σχολής από δύο
εµπόρους ναρκωτικών, που δρούσαν και συνεχίζουν να δρουν
ακόµη και σήµερα εντός του χώρου της σχολής.
Είναι η απάντηση του Δηµήτρη, ενός νέου ανθρώπου µε αναπηρία και ακτιβιστή για τους πάσχοντες από κυστική ίνωση, ο
οποίος το 2017, συµµετέχοντας σε µια ηµερίδα και προσπαθώντας να διακινήσει ελεύθερα τις ιδέες του, ξυλοκοπήθηκε από ροπαλοφόρους, επειδή αντέδρασαν σε αυτά που άκουγαν σε
εκείνη την εκδήλωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: ΔΑΠίτες ήταν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Δεν ήταν ΔΑΠίτες, αγαπητέ
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Και αν ήταν ΔΑΠίτες, δικαίως;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Είναι η απάντηση, αγαπητέ
συνάδελφε, µιας ολόκληρης γενιάς που ζητά δικαίωση, γιατί µε
την ανοχή σας τιµωρήσατε κάθε παιδί που έδωσε έναν µεγάλο
προσωπικό αγώνα για να περάσει σε ένα δηµόσιο, όχι ιδιωτικό,
πανεπιστήµιο, ένα ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Τιµωρήσατε τα παιδιά τα οποία επέλεξαν να µείνουν στην Ελλάδα και όχι να φύγουν στο εξωτερικό και σήµερα αυτά τα παιδιά
σάς δίνουν τη δική τους απάντηση, σε εκείνους που δέκα χρόνια
πριν έκλειναν µε το έτσι θέλω τις σχολές, έχτισαν καριέρες ως
επαγγελµατίες καταληψίες και κατέληξαν να γίνουν Υπουργοί και
Πρωθυπουργοί.
Σήµερα, λοιπόν, τελειώνει το άσυλο µε την εντολή του ελληνικού λαού, ο οποίος µας ψήφισε για να το καταργήσουµε και να
δώσουµε στις επόµενες γενιές αυτό που δεν είχαµε τη χαρά να
γευτούµε εµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Αικατερίνη Παπακώστα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα ακολουθήσουν ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Διγαλάκης και
η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραµπατζή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κι
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εγώ, ακολουθώντας την εθιµοτυπία, να ευχαριστήσω όλους τους
Τρικαλινούς και τις Τρικαλινές οι οποίοι µε περιέβαλαν µε την εµπιστοσύνη τους και µε τίµησαν µε το να βρίσκοµαι σήµερα εδώ
στα έδρανα της ελληνικής Βουλής.
Η παρούσα Βουλή µε τη σηµερινή της σύνθεση αντιπροσωπεύει σε πραγµατικό χρόνο τη βούληση των πολιτών. Και η παρούσα Κυβέρνηση έχει συνειδητά επιλέξει το παρόν νοµοσχέδιο
να ψηφιστεί µε τη διαδικασία του επείγοντος. Και είναι ισχυρός
ο συµβολισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το παρόν υπό
ψήφιση νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης συµπεριλαµβάνει διάταξη
η οποία ενισχύει την έννοια του ασύλου.
Το παρόν και υπό ψήφιση άρθρο θωρακίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Στόχος µας είναι να ενισχύσουµε, να αποκαταστήσουµε
το άσυλο στην πραγµατική του έννοια και να αναβαθµίσουµε την
ποιότητα του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Αυτό θα το πετύχουµε
περιορίζοντας αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται είτε εντός
είτε εκτός των πανεπιστηµίων και οι δράστες έχουν καταφύγιο
εντός των πανεπιστηµίων. Δυστυχώς σήµερα αν υπάρχει ένα
µέρος στο οποίο δεν µπορεί να µιλά κάποιος ελεύθερα, γιατί φοβάται ότι κάποιος µπορεί να του επιτεθεί για τις απόψεις του, αυτό
είναι το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Στόχος µας είναι να προστατεύσουµε την ακαδηµαϊκή κοινότητα εν συνόλω, τους φοιτητές και τους καθηγητές, προκειµένου
να µπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και ανεµπόδιστα. Δεν µπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών όσο δεν τιµωρούνται
αξιόποινες πράξεις που λαµβάνουν χώρα εντός του πανεπιστηµιακού χώρου, τον οποίο πρέπει να εξοµοιώσουµε µε τους κοινούς δηµόσιους, όσον αφορά στην άσκηση αρµοδιοτήτων που
έχουν από τον νόµο η Αστυνοµία και οι εισαγγελικές αρχές.
Εστιάζοντας, λοιπόν, στην κρίσιµη αλλαγή που φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό και που δεν είναι άλλη από την αναβάθµιση της
ποιότητας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, αντιλαµβάνεται κανείς ότι στην πραγµατικότητα το άρθρο 64 αφορά στην προάσπιση και τη θωράκιση των ακαδηµαϊκών ελευθεριών, στον
πλαίσιο ενός χώρου που είναι εξαιρετικής σηµασίας να περιβάλλεται και να στελεχώνεται από ανθρώπους που θα γνωρίζουν
πως έχουν ελευθερία στον διάλογο, τη διδασκαλία, την έρευνα
και την επιστηµονική σκέψη, χωρίς τα οδοφράγµατα έκνοµων αντιδηµοκρατικών και τραµπουκίστικων συµπεριφορών.
Η πολιτική µας βούληση είναι σαφής. Το άσυλο θα αποκτήσει
τη µορφή που χρειάζεται σήµερα να έχει µε λογική στη σηµασία
του και θα σταµατήσει να περικλείει στους κόλπους του τη στρέβλωση που καθιστά αρκετά ανώτατα ιδρύµατα µας υποδεέστερα
των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
Αν προσπαθήσει κάποιος να κάνει µια έρευνα επί του θέµατος
για το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, θα διαπιστώσει ότι όλο αυτό που συζητάµε
εδώ σήµερα εκεί έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες. Αρκεί να αναφερθεί πως στα περισσότερα πανεπιστήµια της Ευρώπης µετά τις
οκτώ το απόγευµα οι πόρτες σφραγίζουν και η πρόσβαση δεν
επιτρέπεται σε κανέναν. Ακόµα και οι τελευταίες διαλέξεις τελειώνουν έγκαιρα, για να κλείσει το πανεπιστήµιο την προβλεπόµενη ώρα. Επιπλέον, η είσοδος και η έξοδος των φοιτητών καθώς
και των καθηγητών επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο µε την επίδειξη της πανεπιστηµιακής ταυτότητας.
Στον ευρωπαϊκό χώρο, που οι πυλώνες του στηρίζονται στα
θεµέλια του σεβασµού, της ελευθερίας και των δικαιωµάτων, η
έννοια του ασύλου αποτελεί µια κανονικότητα και δεν παρεκκλίνει της νόρµας της ζωής εκεί. Έτσι διατηρείται το αίσθηµα ασφάλειας στα πανεπιστήµια, συνεχίζεται απρόσκοπτα η εύρυθµη
λειτουργία τους και φυσικά αποτρέπονται πράξεις βίας και ανοµίας. Οτιδήποτε ελληνικό περί ασύλου φαντάζει ασύλληπτο,
όπως τονίζουν Έλληνες καθηγητές στο εξωτερικό.
Για να αποκτήσει, λοιπόν, η χώρα µας την εκπαιδευτική και
ακαδηµαϊκή βάση που στοχεύουµε οφείλουµε να ξεκινήσουµε
από τη νοµοθετική βάση και τις απαραίτητες αλλαγές της, ώστε,
µε την αποτροπή της βιαιότητας των εκφοβισµών και της ανεξέλεγκτης δράσης στον χώρο των πανεπιστηµίων, να αναβαθµιστεί
η ποιότητα του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και να λειτουργήσει
ως συνδαιτηµόνας µε την ανάπτυξη και την πρόοδο.
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Με το συγκεκριµένο άρθρο επαναπροσδιορίζουµε την έννοια
του ασύλου και την επαναφέρουµε στη λογική της βάση.
Εκφράζεται η γνήσια βούληση των συµπολιτών µας να προστατεύσουµε την πανεπιστηµιακή κοινότητα, τη δηµόσια περιουσία και τα παιδιά µας. Θεµελιώνεται το αίσθηµα ασφάλειας στα
πανεπιστήµιά µας και δηµιουργείται δηµοκρατική ασπίδα στην
ελευθερία του λόγου και στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από σήµερα το πανεπιστηµιακό άσυλο γίνεται αυτό που πάντοτε προοριζόταν να είναι. Γι’ αυτόν τον λόγο η συζήτηση γύρω
από το άσυλο δεν αποτελεί debate απόψεων, δεν είναι µία απλή
ιδεολογική διαφωνία, ούτε σχετίζεται µε την οπτική γωνία από
την οποία βλέπει ο καθένας µας και η καθεµιά µας τα πράγµατα.
Ουσιαστικά αποτελεί µια σύγκρουση ανάµεσα στην πρόοδο και
την οπισθοδρόµηση, µια σύγκρουση ανάµεσα στην ελευθερία
και την ανοχή στην παραβατικότητα, µια σύγκρουση ανάµεσα
στην Ελλάδα τού αύριο µε όλα όσα µάς χρεοκόπησαν.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί
βασική προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας και του
Πρωθυπουργού µας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχε στο
πρόγραµµά µας και αναλύθηκε προεκλογικά απ’ όλα τα στελέχη
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι µια πρόταση νόµου, λοιπόν,
που γνώριζαν οι πολίτες, την κατανόησαν, την έκαναν δική τους
και την υπερψήφισαν µαζικά ο καθένας και η καθεµιά ξεχωριστά
στις κάλπες της 7ης Ιουλίου.
Σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο βάζουµε ένα τέλος στην
ανοχή που έγινε πια ενοχή. Σήµερα υπερψηφίζοντας το παρόν
νοµοσχέδιο, βάζουµε ένα τέλος στο κακώς εννοούµενο άσυλο,
για να µπορέσουν τα πανεπιστήµιά µας να βρουν επιτέλους τον
βηµατισµό τους για την απρόσκοπτη διάδοση της γνώσης και
της άσκησης της έρευνας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Διγαλάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ το Προεδρείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πανεπιστηµιακό άσυλο νοµοθετήθηκε το 1982 µε στόχευση περισσότερο συµβολική, ότι η
δηµοκρατία είναι ισχυρή και εγγυάται την ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Από τότε µέχρι σήµερα η έννοια του ασύλου έχει κακοποιηθεί.
Σταδιακά το άσυλο ιδεολογικοποιήθηκε, έγινε εργαλείο όχι διευκόλυνσης του διαλόγου, αλλά επιβολής µειοψηφικών απόψεων. Έγινε ανάχωµα συγκάλυψης φαινοµένων βίας, ασυδοσίας,
τραµπουκισµών, αλλά και των αυτουργών τους. Πλέον έχουµε
φτάσει να µιλάµε γι’ αυτό µε όρους κοινού Ποινικού Δικαίου, καταστροφή δηµόσιας περιουσίας, παρεµπόριο, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.
Για ποια ελεύθερη διακίνηση ιδεών µιλάµε, όταν κουκουλοφόροι και κρανοφόροι απειλούν µέχρι και ξυλοκοπούν καθηγητές
στον χώρο του πανεπιστηµίου, όταν οµάδες κουκουλοφόρων εισβάλλουν στα γραφεία πρυτάνεων, απειλούν, υβρίζουν, βεβηλώνουν τον χώρο µε σπρέι, σπασίµατα, απλώς επειδή έγινε η νόµιµη
επίκληση της αστυνοµίας για την εκδίωξη του παρεµπορίου από
τους χώρους του πανεπιστηµίου.
Για ποια ελεύθερη διακίνηση ιδεών µιλάµε, όταν συγκεκριµένες οµάδες φοιτητών απαγορεύουν σε καθηγητές και φοιτητές
να κάνουν το µάθηµά τους, προκειµένου να εξυπηρετήσουν σκοπιµότητες που δεν έχουν καµµία σχέση µε το ακαδηµαϊκό περιβάλλον, όταν κοσµήτορες υποβάλλουν την παραίτησή τους υπό
τον φόβο απειλών, προπηλακισµών ή ακόµα και σωµατικής βίας
εναντίον των καθηγητών και των υπαλλήλων, όταν ο «Ρουβίκωνας» καταλαµβάνει γραφείο σε πανεπιστήµιο, αποµακρύνεται
από τους πανεπιστηµιακούς και το καταλαµβάνει εκ νέου;
Και αυτό έγινε µία µόλις µέρα µετά την έκδοση του πορίσµατος
της επιτροπής Παρασκευόπουλου για το άσυλο και την παραβατικότητα στα πανεπιστήµια. Είναι ένα πόρισµα που καλούσε τα
ιδρύµατα να παραχωρήσουν χώρους σε συλλογικότητες και ο
προηγούµενος Υπουργός Παιδείας το είχε χαρακτηρίσει εξαιρε-
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τικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι µόνο πραγµατικά περιστατικά. Αφαίρεσα τα ονόµατα των πανεπιστηµίων από έναν
πολύ µακρύ κατάλογο, γιατί δεν ήθελα να ακουστούν σε αυτή
την Αίθουσα.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, σε όσους και όσες από εσάς αντιτίθεστε
στη διάταξη που προτείνουµε και σας ερωτώ: Θα δεχόσασταν
ποτέ η Βουλή να συνεδριάζει µε τους Βουλευτές αποκλεισµένους και υπό οµηρία από κάποιες συλλογικότητες στον χώρο του
Κοινοβουλίου, υπό την απειλή ότι οι Βουλευτές δεν θα φύγουν
από τον χώρο αν δεν νοµοθετήσουν µε τρόπο ο οποίος θα είναι
αρεστός στις µειοψηφίες; Θα δεχόσασταν ο προαύλιος χώρος
της Βουλής να γίνει χώρος παρεµπορίου; Και, αν δεν τα δέχεστε
αυτά για τη Βουλή, τον ναό της δηµοκρατίας, πως τα δέχεστε
για τα πανεπιστήµια, τους ναούς της παιδείας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής, προτείνεται ουσιαστικά η επαναφορά της διάταξης του
ν.4009, η οποία προέβλεπε την εφαρµογή της κοινής νοµοθεσία
στους χώρους των ΑΕΙ σε περιπτώσεις που τελούνται αξιόποινες
πράξεις. Δεν κρύβω ότι ο ν.4009 ήταν γενικά ένας καλός νόµος
και ως πρύτανης ήταν ένας από τους λόγους που µε ώθησαν να
ασχοληθώ µε τα διοικητικά του πανεπιστηµίου.
Μια σηµαντική διαφορά, όµως, από τη διάταξη που προτείνουµε είναι ότι ο ν.4009 στο θέµα του ασύλου δεν κάλυπτε την
πρόληψη, αλλά µόνο την επέµβαση, µετά την τέλεση του αδικήµατος.
Έχω δύο προσωπικά παραδείγµατα από τη διάρκεια της θητείας µου ως πρύτανης.
Πρώτη περίπτωση: Καθηµερινή παρουσία µελών συλλογικότητας εξωπανεπιστηµιακών, έξω από τον χώρο της πρυτανείας,
όταν είχα ζητήσει εκκένωση κτηρίου κατειληµµένου ιδιοκτησίας
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επί έναν µήνα, δεν µπορούσα να πάω
στο γραφείο µου.
Δεύτερη περίπτωση: Παρενόχληση µέλους της ακαδηµαϊκής
κοινότητας στον χώρο του ιδρύµατος από τοξικοεξαρτηµένο
άτοµο. Και στις δύο περιπτώσεις, παρ’ ότι ζήτησα προληπτικά
µέτρα από τις αρµόδιες αρχές, δεν κατέστη δυνατό να παρασχεθούν.
Είχα σκοπό να µιλήσω και για τα θέµατα της Νοµικής Σχολής
της Πάτρας και των διετών. Τα έχει καλύψει η Υπουργός και θέλω
να εξοικονοµήσω τον χρόνο της συνεδρίασης. Εποµένως δεν θα
αναφερθώ σε αυτά.
Κλείνοντας το θέµα του ασύλου, ήθελα να πω ότι πρέπει να
προστατέψουµε τα πανεπιστήµιά µας, τους εργαζόµενους, τα
παιδιά µας και τη δηµόσια περιουσία. Το αίτηµα αυτό βρίσκει ανταπόκριση στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Περιέχεται στη λαϊκή
εντολή που λάβαµε, υποστηρίζεται από τους περισσότερους
πρυτάνεις, υποστηρίζεται από τον σύλλογο των καθηγητών πανεπιστηµίου, την ΠΟΣΔΕΠ, και πρέπει να το προχωρήσουµε για
δύο κυρίως λόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πρώτον, η σηµερινή κατάσταση δεν είναι προοδευτική. Είναι
αναχρονισµός, ιδεοληπτικό κατάλοιπο. Πρόοδος είναι ένα πραγµατικά ανοικτό πανεπιστήµιο, ασφαλές, καινοτόµο, δηµιουργικό,
σύγχρονο.
Δεύτερον, η σηµερινή κατάσταση είναι βαθιά ταξική, γιατί τα
πρώτα θύµατα αυτής της κατάστασης της ανοµίας είναι τα παιδιά των µεσαίων και λαϊκών στρωµάτων, που δεν έχουν άλλη επιλογή, παρά να προσβλέπουν στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, για να
διεκδικήσουν τα όνειρά τους και το µέλλον τους.
Όσον αφορά τώρα αυτά που ακούστηκαν προηγουµένως και
αφορούσαν την κατάταξη των πανεπιστηµίων µας, ήθελα να πω
ότι τα πανεπιστήµιά µας έχουν πραγµατικά αξιόλογο επιστηµονικό δυναµικό. Είναι αλήθεια ότι περιστασιακά εµφανίζονται διακρίσεις και η διάκριση η οποία αναφέρθηκε προηγουµένως
αφορούσε τη διάκριση ενός τµήµατος σε µια διεθνή κατάταξη.
Τέτοιες διακρίσεις βλέπουµε αρκετά συχνά, λόγω των πόλων αριστείας που υπάρχουν στα πανεπιστήµιά µας.
Όµως, συνολικά τα πανεπιστήµιά µας απουσιάζουν από υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις. Για παράδειγµα, αυτή τη
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στιγµή σε µια από τις πιο έγκυρες κατατάξεις έχουµε µόνο ένα
πανεπιστήµιο στα πρώτα πεντακόσια πανεπιστήµια του κόσµου
και άλλα πέντε στις θέσεις από το 501 έως το 1000.
Τα παιδιά όλων των τάξεων, και ιδιαίτερα των µεσαίων και χαµηλών, πρέπει να έχουν την δυνατότητα να σπουδάζουν σε δηµόσια πανεπιστήµια που κατατάσσονται ανάµεσα στα καλύτερα
της Ευρώπης και του κόσµου, σε πανεπιστήµια τα οποία δεν θα
είναι αποκοµµένα από την κοινωνία και την αγορά. Η σύνδεσή
τους µε αυτές θα ωφελήσει την πρόοδο της εφαρµοσµένης
έρευνας, τη δηµιουργία ποιοτικών και καλύτερα αµειβόµενων θέσεων εργασίας, θα ενθαρρύνει ακόµα τους νέους αποφοίτους
να αναλάβουν επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες έντασης, γνώσης.
Θα αναβαθµίσουµε τα πανεπιστήµιά µας, µε βασικούς άξονες
την προσπάθειά µας, την αξιολόγηση, την εξωστρέφεια και την
ενίσχυση του αυτοδιοίκητου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Αναµένοντας την κ. Αραµπατζή, να δώσουµε τον λόγο στον κ.
Παπαδηµητρίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα ήταν ευχάριστο, φαντάζοµαι, για όλους να µιλάµε για το e-κράτος, για
το κρατικό νέφος και όλα αυτά τα ωραία πράγµατα τα οποία
υπάρχουν στο σχέδιο νόµου και τα οποία ελπίζω κάποια στιγµή
να τα δούµε να πραγµατοποιούνται.
Θα ήταν πολύ ωραίο να ασχοληθώ κι εγώ µε αυτά, αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα ασχοληθώ µε ό,τι ασχοληθήκαµε όλοι, δηλαδή µε την κ. Θάνου και το άσυλο.
Λέω ότι µε την κ. Θάνου δεν θα είχα σκοπό να ασχοληθώ, αλλά
υπάρχει ένα πράγµα που θέλω οπωσδήποτε να πω.
Η κ. Θάνου είχε την ευκαιρία να αφήσει πίσω της ένα όνοµα,
όπως κι αν το είχε κτίσει, όποια αντίρρηση κι αν είχε ο καθένας
από εµάς. Την έχασε. Την έχασε από την επιµονή της να παραταθεί το έτος συνταξιοδότησής της, από την επιµονή της να γίνει
σύµβουλος του Πρωθυπουργού για θέµατα τα οποία ποτέ δεν
γνωρίσαµε ποια είναι.
Ειλικρινά θα ήθελα να µάθω κάποια στιγµή ποια ήταν τα θέµατα που χειρίστηκε η κ. Θάνου στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, ποιες συνεννοήσεις χρειάστηκε να κάνει, ποιες δύσκολες
καταστάσεις έπρεπε να αντιµετωπίσει, ώστε να µπορέσει ο Πρωθυπουργός να ανταποκριθεί σε υποσχέσεις ή σε δύσκολες καταστάσεις στις οποίες εκείνος πλέον είχε βρεθεί. Δεν
αντιλαµβάνοµαι γιατί χρειαζόταν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
να λύνει τέτοιου είδους υποθέσεις.
Πάρα ταύτα, το να επιµείνει και να θελήσει να βρει µια ακόµη
δουλειά παρακάτω και να είναι αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που και πάλι, µας είπε ο Πρωθυπουργός εδώ, τέθηκαν θέµατα
τα οποία λύθηκαν µε τρόπο, ας το πω, γύρω-γύρω από την ουσία
-ασφαλιστικά µέτρα, όχι απευθείας στην ποινή, όχι απευθείας
στη λύση, µην µπλέξουµε µε τις Βρυξέλλες-, κάνει όλη την υπόθεση της αναδιοργάνωσης της Επιτροπής Ανταγωνισµού µια
απαραίτητη κίνηση. Με αυτή την έννοια, νοµίζω ότι καλώς επιλύεται το θέµα τώρα, αντί να το αφήσουµε αργότερα, όταν ζητήµατα σοβαρά της Επιτροπής Ανταγωνισµού θα περιέπλεκαν
τις καταστάσεις.
Ας έρθω, λοιπόν, στο άσυλο. Ανήκω σε µια γενιά που χρησιµοποιήσαµε το άσυλο σαν ένα είδος συνείδησης ή τακτοποίησης
µε τη συνείδησή µας, γιατί το θέλαµε. Το θέλαµε πολύ. Περάσαµε τη δικτατορία. Ήταν εµφανέστατο ότι θέλαµε µια guarantee
ότι αυτό δεν θα ξανασυµβεί. Σήµερα, όµως, τόσα χρόνια µετά,
είναι δυνατόν να επιµένουν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης
ότι έχει την οποιαδήποτε ουσία, όταν συγκρινόµενο µε την αίθουσα ενός δηµοτικού συµβουλίου, ενός καλλιτεχνικού συνδέσµου, ακόµη και ενός επαρχιακού καφενείου, η ελευθερία είναι
σε αυτά που σας ανέφερα και καθόλου στο πανεπιστήµιο;
Το άσυλο έχει καταντήσει να περιορίζει την ελευθερία στο πανεπιστήµιο, αντί να την προστατεύει και να την ενισχύει. Νοµίζω
ότι µόνο και µόνο να συζητούµε ότι υπάρχει φόβος και ότι χρειάζεται ειδικός νόµος, πέραν των διατάξεων, που πολύ σωστά διατυπώνονται, όπως ορίζεται κατά, το ας το πούµε, Σύνταγµα –παρ’
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όλο που και το ίδιο το Σύνταγµα δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος
να το προσδιορίσουµε-, η απόλυτη ελευθερία, είναι εντελώς εγγυηµένη και κανείς λόγος δεν πρέπει να υπάρχει να το προσδιορίσουµε ξεχωριστά.
Εκτός ίσως από έναν λόγο. Ο ένας βασικότερος λόγος -και το
καταλαβαίνω απολύτως- είναι ότι οι µύθοι είναι φτιαγµένοι από
σκληρή πάστα. Ο µύθος ότι το άσυλο είναι της Αριστεράς και κανενός άλλου είναι ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο υπερασπίζεστε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτόν τον µύθο. Θέλετε να είστε
οι ιδιοκτήτες του. Θέλετε να µπορείτε να το πουλάτε, να το µεταπράττετε και γι’ αυτόν τον λόγο το υπερασπίζεστε, για να πάτε
να πείτε στη νεολαία ότι «εγώ το υπερασπίζοµαι, η Δεξιά δεν το
υπερασπίζεται».
Γιατί τι θα συµβεί την επόµενα µέρα; Γιατί υπάρχουν, δεν λέω
υπάρχουν, και κάποιοι που λένε «α, επιτέλους, θα µπορεί να µπαίνει η αστυνοµία». Ουδέν αναληθέστερο, αλλά και ουδέν πιο επικίνδυνο, αν κάποιοι από οποιαδήποτε πλευρά το σκεφτούν αυτό,
ότι η αστυνοµία θα µπορεί να µπουκάρει όποτε γουστάρει και να
επιβάλλει την τάξη. Δεν θα είχαµε λόγο καν να το υποστηρίξουµε. Η αστυνοµία δεν έχει κανέναν λόγο στα πανεπιστήµια.
Έχει λόγο, όµως, όταν κάποιος θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό
του και δεν πρόκειται να πάει να πιαστεί στα χέρια. Αν µε πειράξει
ο Χαρακόπουλος, δεν θα πάω να πιαστώ τα χεριά. Θα πω στην
αστυνοµία να έρθει να πιάσει τον Χαρακόπουλο, αν αυτό πιστεύω. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγµατα παντού στην Ελλάδα. Έτσι θα γίνεται και στα πανεπιστήµια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ο Χαρακόπουλος έχει ασυλία!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Το παράδειγµα τυχαίο εντελώς. Προφανώς δεν κινδυνεύω από τον κ. Χαρακόπουλο.
Άρα νοµίζω ότι αυτή την έννοια του µύθου, τον οποίο υπερασπίζεται η πλευρά της Αντιπολίτευσης, είναι καλό να την αφήσουµε και όλοι µαζί να πούµε: «Μύθος ήταν. Τελείωσε. Μετά από
τόσα χρόνια της Μεταπολίτευσης, πρέπει να νιώθουµε επιτέλους
ασφαλείς ότι οι ιδέες της ελευθερίας και η ελευθερία των ιδεών
είναι παντού υπερασπίσιµες», χωρίς να χρειάζεται ούτε η αστυνοµία ούτε οι «µπάτσοι» των φοιτητικών, αν θέλετε, οµάδων.
Όταν το 2% επιβάλλει τη θέλησή του έναντι του υπολοίπου 98%,
κάτι δεν πάει καλά.
Άρα η έννοια του ασύλου δεν νοµίζω ότι χρειάστηκε. Χρειάστηκε στον νεαρό µαθητή Αλέξη για να κάνει κατάληψη στο λύκειο; Ποτέ δεν χρειάστηκε. Δεν είχε άσυλο στο λύκειο κι όµως
τη δουλειά του την έκανε και την έκανε πολύ καλά, απ’ ό,τι φάνηκε στη συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω τέλος -και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή
σας- να σας πω ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες, για τις οποίες θα
κληθούν όλοι να µετρηθούν. Οι διοικήσεις των πανεπιστηµίων καλύπτονταν, βεβαίως, πίσω από όλο αυτό τον κακό χαµό που γινόταν πάντα µε το άσυλο. Η ίδια η Αστυνοµία καλυπτόταν
λέγοντας «δεν µπορώ να κάνω τίποτα».
Οι ίδιες οι φοιτητικές παρατάξεις και η ίδια η ΔΑΠ που είχε και
την πλειοψηφία δεν ζήτησε µία αυστηρότερη επιβολή της ελευθερίας στα πανεπιστήµια. Άρα είναι κρίση για όλους. Όλοι θα
αναµετρηθούν µε αυτή τη νέα ελευθερία, που δεν είχαν τα πανεπιστήµια και επιτέλους αποκτούν, το πραγµατικό άσυλο των
ιδεών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι σε λίγα λεπτά ο
Πρόεδρος της Βουλής θα ενηµερώσει το Σώµα για τη διαδικασία.
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι αναµένουµε την κ. Αραµπατζή. Μας έχουν ενηµερώσει ότι θα κάνει µια παρέµβαση. Αναµένουµε να µιλήσει.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Αναγνωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Παπαδηµητρίου. Μου αποσαφή-
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νισε πάρα πολλά πράγµατα. Μύθος ήταν το άσυλο και πέρασε.
Αυτή είναι η ουσία του θέµατος. Είπε πολύ σαφώς, πάρα πολύ
καλά, ότι δεν πρόκειται να µπουκάρει η αστυνοµία έτσι µέσα,
όπως δεν µπουκάρει σε κανένα πανεπιστήµιο του κόσµου η
αστυνοµία έτσι. Άρα το άσυλο είναι το πρόβληµα.
Τι είναι το πανεπιστηµιακό άσυλο; Ξέρετε τον ορισµό που έχει
δώσει ο Αριστόβουλος Μάνεσης; Εκτός και αν ο Μάνεσης είναι
επίσης µύθος, είναι οπισθοδροµικός και τον αφήνουµε να περνάει.
Ο Μάνεσης δίνει έναν ορισµό καταπληκτικό. Λέει ότι το άσυλο
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την πανεπιστηµιακή ελευθερία και
το αυτοδιοίκητο του πανεπιστηµίου. Είναι άρρηκτα συνδεδεµένο.
Δεν υπάρχει πανεπιστηµιακή ελευθερία χωρίς να υπάρχει το
στοιχειώδες υπόβαθρο, ο σωµατειακός χαρακτήρας του πανεπιστηµίου: ενότητα πανεπιστηµιακών, διοικητικών, φοιτητών.
Ξέρετε τι κάνει το άσυλο και ενοχλεί τη Νέα Δηµοκρατία και
την Υπουργό Παιδείας; Το άσυλο εξωθεί τα µέλη της σε διαπραγµάτευση, σε συναίνεση. Όπως η ακαδηµαϊκή ελευθερία, η γνώση
και η έρευνα επιβάλλει συνεχή ανατροπή και επαναδιαπραγµάτευση, η άσκηση της δηµοκρατίας επιβάλλει τη συνεχή επαναδιαπραγµάτευση.
Ναι, κύριε Παπαδηµητρίου, είναι κατάκτηση της Αριστεράς το
πανεπιστηµιακό άσυλο. Η Δεξιά το πολέµησε πάντα και προµεταπολιτευτικά και µεταπολιτευτικά. Να ξεµπερδέψουµε µε αυτό.
Να µιµηθώ λίγο την Υπουργό Παιδείας. Αλήθεια πρώτη: Σύµφωνα µε τον υπάρχοντα νόµο, τον ισχύοντα για λίγες ακόµη
ώρες, µέχρι να καταργηθεί µε τον καινούργιο, η αστυνοµία µπαίνει αυτεπαγγέλτως, παρεµβαίνει, επεµβαίνει στα πανεπιστήµια,
όταν πρόκειται για κακουργήµατα, εγκλήµατα κακουργηµατικού
χαρακτήρα και όταν πρόκειται, βέβαια, για εγκλήµατα κατά της
ζωής. Παρεµβαίνει αυτεπαγγέλτως. Άρα είναι µύθος η διακίνηση
ναρκωτικών, εκτός και αν δεν ξέρουµε σε αυτή την Αίθουσα ότι
η διακίνηση ναρκωτικών έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα. Αυτεπαγγέλτως η αστυνοµία παρεµβαίνει. Δεν µπορείτε να µιλάτε γενικά και αόριστα.
Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι πάει ένας νεαρός φοιτητής
και βλέπει µπροστά του να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Έχω
την µεγάλη τιµή επί είκοσι χρόνια και κάτι παραπάνω -κρύβω λίγο
την ηλικία µου- να είµαι µέλος της πανεπιστηµιακής κοινότητας,
σε ένα πανεπιστήµιο όπως το Πάντειο, εννοώ στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. Γιατί δεν είδα ποτέ µπροστά µου να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών; Και αν γινόταν η διακίνηση, γιατί δεν επενέβη
η αστυνοµία από µόνη της;
Σε όλα τα άλλα, πληµµελήµατα, πταίσµατα και όλα αυτά, ο νοµοθέτης εξωθεί σε διαπραγµάτευση την κοινότητα. Γίνεται µία
κατάληψη. Την εξωθεί σε διαπραγµάτευση. Η αρχή της διαπραγµάτευσης εξασκεί τους νέους ανθρώπους στη δηµοκρατία. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το πράγµα.
Στο άσυλο, λοιπόν, συµπυκνώνεται µία µεγάλη δηµοκρατική
παράδοση αυτού του τόπου. Σας ακούω αυτές τις µέρες και
πραγµατικά κι εγώ ως αριστερή και προοδευτική, επιτρέψτε µου
την έκφραση, «παθαίνω πλάκα» στην κυριολεξία.
«Να τελειώσουµε µε αυτό το οπισθοδροµικό πράγµα που δεν
υπάρχει παντού.». Από πότε η παράδοση είναι οπισθοδροµικό
πράγµα; Είναι οπισθοδροµικό, λοιπόν, το άσυλο; Δεν είναι οι ιεροδιδάσκαλοι στα σχολεία οπισθοδροµικό πράγµα; Δεν είναι οπισθοδροµικό πράγµα η κατήχηση και η λειτουργική, το άσυλο µας
είναι οπισθοδροµικό.
Και θέλω να πω για τη Γαλλία ένα πράγµα, επειδή φοίτησα στα
καλύτερα πανεπιστήµια της Γαλλίας. Θέλω να πω ότι σήµερα η
µεγάλη συζήτηση στη Γαλλία, µετά τη ριζοσπαστικοποίηση της
νεολαίας, είναι για το πού έφταιξε η δηµοκρατία µας. Γιατί οι νέοι
µας δεν εκπαιδεύονται στη δηµοκρατία. Γιατί στη δηµοκρατία
δεν εκπαιδεύεται κανείς από πάνω, µε καταστολή. Είναι µία συνεχής διαπραγµάτευση. Αυτό µάς έχουν µάθει τα δικά µας πανεπιστήµια.
Έχουµε µία σηµαντική παράδοση και µέσα σε αυτή τη σηµαντική παράδοση -κάτι που ενοχλεί τη Νέα Δηµοκρατία- παρήχθη
µία αβάσταχτη µνήµη, αυτή που είναι σωµατοποιηµένη σε αυτή
την κοινωνία και είναι η µνήµη της δηµοκρατίας. Δεν είναι εύκολη. Πρέπει να την υπερασπιστούµε. Υπάρχουν προβλήµατα
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στο πανεπιστήµιο, εγώ θα το πω. Η απάντηση δεν είναι η κατάργηση του ασύλου.
Μίλησε κάποιος νεαρός Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας για
τους φοιτητές στους οποίους πρέπει να απολογηθούµε, που
µπαίνουν στα πανεπιστήµια και συναντάνε αυτή την κατάσταση
και τραυµατίστηκαν κ.λπ.. Για τους χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι
δεν µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακά λόγω των υψηλότατων διδάκτρων, που κάποιοι άφησαν απολύτως ανεξέλεγκτα, ποιος θα
απολογηθεί άραγε; Εκεί είναι ένα µεγάλο ερώτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν είναι ένας νεαρός. Συνάδελφός σας είναι ο κ. Κυρανάκης!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη, ναι. Τον
είπα νεαρό, δεν το είπα για κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν
υπήρχε διάθεση…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το είπα για
κακό, απλώς δεν θυµόµουν ποιος ήταν. Ζητώ συγγνώµη από τον
κ. Κυρανάκη. Δεν το έκανα επίτηδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω σε µισό
δευτερόλεπτο.
Κυρία Υπουργέ, πώς καταργείτε έτσι µία σχολή σε δηµόσιο
πανεπιστήµιο, όταν µου κραδαίνατε εµένα προσωπικά αν υπάρχει απόφαση Συγκλήτου -υπάρχει απόφαση Συγκλήτου- και αν οι
φορείς το θέλουν; Υπάρχουν και υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Πώς, κυρία Υπουργέ, µου κραδαίνατε τα στοιχεία µε
τους φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Αναγνωστοπούλου, είστε στα επτάµισι λεπτά. Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ για την
ανοχή σας.
Πώς, λοιπόν, αυτοί οι φοιτητές λέτε ότι τώρα δεν µπορούν να
πάνε σε ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο; Η Νοµική δεν παράγει δικηγόρους, παράγει νοµικούς και θα έπρεπε να πάρετε πίσω αυτό
που είπατε για την Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών, ότι δέχτηκε ανταλλάγµατα.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Δεν είπα αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας άκουσα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε; Θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κυρία Αναγνωστοπούλου, µε όλον τον σεβασµό, µε ξέρετε τέσσερα χρόνια. Ξέρετε ότι προσέχω πάρα πολύ όταν µιλάω δηµοσίως. Τι είπα προχθές δηµοσίως; Είπα ότι υπάρχουν καταγγελίες
-δεν τις υιοθέτησα- ότι η ίδρυση της Νοµικής της Πάτρας ήταν
στο πλαίσιο µιας ευρύτερης συµφωνίας για την απορρόφηση του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Αυτό είπα επί λέξει. Υπάρχουν στη δηµοσιότητα. Άρα δεν έχω να πάρω κάτι πίσω. Είπα κάτι το οποίο είναι
στον δηµόσιο διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η συζήτηση περί ασύλου και η εµµονή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη διατήρηση ενός ξεπερασµένου από τη ζωή θεσµού
είναι µία ευκαιρία να ξαναπροβληµατιστούµε για το τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο, αλλά θα
αναφερθώ στη συνέχεια στο άσυλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να αιφνιδιάζει ευχάριστα, βάζοντας µε πρωτόγνωρους ρυθµούς τα νοµοθετικά θεµέλια µιας µεγάλης ποιοτικής µεταρρύθµισης στη λειτουργία του κράτους, είτε διορθώνοντας χρόνιες
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στρεβλώσεις είτε εισάγοντας νέους θεσµούς.
Η προηγούµενη Κυβέρνηση µε πρόσχηµα το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής -που για την Αριστερά έχει καταστεί φετίχ-, χωρίς καν το κατώφλι εισόδου τού 3% που ισχύει στις
εθνικές εκλογές, οδήγησε την αυτοδιοίκηση σε κατακερµατισµό
δυνάµεων και παραλυσία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές
πάνω από διακόσιοι δήµαρχοι δεν έχουν πλειοψηφία στα συµβούλιά τους, µε πιο εµβληµατική την περίπτωση του νέου Δηµάρχου Θεσσαλονίκης που έχει µόλις έξι συµβούλους σε σύνολο
σαράντα εννέα.
Μιλούµε για τραγελαφικές καταστάσεις, που ακυρώνουν στην
πράξη το έργο των δηµοτικών αρχών και καθιστούν τους δηµάρχους και εν τέλει τους πολίτες όµηρους µικροκοµµατικών και µικροπαραταξιακών σκοπιµοτήτων.
Άραγε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν γνώριζε το χάος που θα
προκαλούσε µε την ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»; Σαφώς και το
γνώριζε και συνειδητά ναρκοθέτησε την επόµενη µέρα στην αυτοδιοίκηση. Έχοντας επίγνωση της ανύπαρκτης παρουσίας του
ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές κοινωνίες -όπως περίτρανα αποδείχθηκε και
στις εκλογές- επέλεξε το χάος από την περιθωριοποίηση.
Αυτή την τεράστια στρέβλωση έρχεται να διορθώσει το σηµερινό νοµοσχέδιο, που βρίσκει σύµφωνους τους κατ’ εξοχήν ενδιαφερόµενους, δηλαδή τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές.
Ακούσαµε και την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στην αρµόδια επιτροπή.
Εξίσου σηµαντικό ζήτηµα που επιλύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι αυτό του περιβόητου πανεπιστηµιακού ασύλου, το
οποίο, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει εκφυλιστεί σε άσυλο
ανοµίας, παρανοµίας, ακόµη και εγκληµατικότητας.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς, κυρία Αναγνωστοπούλου, από τα
αλλεπάλληλα συµβάντα που µόνο ντροπή προκαλούν σε µια ευνοµούµενη κοινωνία; Τον προπηλακισµό ΑΜΕΑ στην ΑΣΟΕΕ,
διότι θα πήγαινε σε εκδήλωση που δεν άρεσε σε κάποιους τραµπούκους; Τις κραυγές αγωνίας διδασκόντων, φοιτητών και υπαλλήλων του ιδίου πανεπιστηµίου για το παρεµπόριο, την πώληση,
ακόµη και τη χρήση ναρκωτικών εντός του ιδρύµατος σε κοινή
θέα; Τις επιστολές διαµαρτυρίας από το Πανεπιστήµιο Αθηνών
για τον φόβο ληστειών; Τη συλλογή εκατοντάδων υπογραφών
από το Αριστοτέλειο για τη διακίνηση ναρκωτικών εντός των σχολών; Τη µετατροπή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε καταφύγιο
βανδάλων, που καίνε και σπάνε στην περιοχή των Εξαρχείων ατιµώρητοι; Τις βιαιοπραγίες κατά φοιτητών, ακόµη και καθηγητών
στο Πάντειο;
Όσοι, λοιπόν, λένε ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο νόµος Γαβρόγλου θεωρούν ότι αυτά συνιστούν κανονικότητα για τα πανεπιστήµια;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας προσγειωθούµε επιτέλους
στο σήµερα. Όπως σας είπε και ο κ. Παπαδηµητρίου νωρίτερα,
έχουν περάσει σαράντα πέντε χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Η Ελλάδα είναι µια χώρα δηµοκρατική, µια χώρα στην
οποία η ελευθερία του λόγου είναι δεδοµένο αγαθό, µια χώρα
στην οποία καθένας λέει ό,τι θέλει, όπου θέλει και όποτε θέλει.
Και µε τις διατάξεις του νόµου που ψηφίζουµε σήµερα εξασφαλίζεται απολύτως η ακαδηµαϊκή ελευθερία και στην έρευνα
και στη διδασκαλία. Αυτό που καταργείται -και είναι αίτηµα της
συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας- είναι η ασυδοσία, η παρανοµία και η τροµοκρατία εντός των πανεπιστηµίων.
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι, επίσης, οι διατάξεις για την ψηφιοποίηση των συντάξεων, ώστε να επιταχυνθεί η απόδοσή τους σε
µυριάδες συνταξιούχους, που είναι αναγκασµένοι να αναµένουν
µήνες -ακόµη και χρόνια- τη σύνταξή τους, χωρίς κανείς να ρωτά
πώς τα βγάζουν πέρα.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στις διατάξεις του Υπουργείου
Υγείας, που αποσκοπούν στην ανακούφιση των συνανθρώπων
µας που χρόνια ταλαιπωρούνται όχι µόνο από τις σοβαρές ασθένειές τους, αλλά από την αδυναµία της πολιτείας να φροντίσει
να τους δίδεται εγκαίρως και µε αξιοπρέπεια η φαρµακευτική
αγωγή που λαµβάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι οι διατάξεις αυτές
συνιστούν µια αυτονόητη πράξη ενός πολιτισµένου κράτους και
είναι αδιανόητο το γεγονός ότι καθυστερήσαµε τόσο να το πράξουµε. Δυστυχώς εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης παρακολουθούµε µια ισοπεδωτική κριτική, εµµονές σε
ξεπερασµένες πρακτικές και υπεράσπιση χρόνιων παθογενειών,
που οι πολίτες καταδίκασαν µε την ψήφο τους.
Κραδαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το σκιάχτρο της «κακιάς»
Δεξιάς, πριν περάσει καν µήνας από τη σαφή, πέραν κάθε αµφισβήτησης, εντολή του ελληνικού λαού προς τη Νέα Δηµοκρατία
να στρίψει το τιµόνι του καραβιού αλλιώς. Και αυτό θα γίνει γιατί
ωρίµασαν οι συνθήκες και οι πολίτες ζητούν να προχωρήσουµε
µπροστά, όσο και αν φωνάζουν οι δυνάµεις που θέλουν την καθήλωση στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Χαρακόπουλο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τζηκαλάγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
ζωηρέψουµε λίγο, γιατί είναι και µεταµεσηµβρινή ώρα, η κ. Αναγνωστοπούλου, µε όλο τον σεβασµό που της έχω, αναφέρθηκε
σε έναν νεαρό συνάδελφό µας της Νέας Δηµοκρατίας και είπε
ότι είναι αριστερή και προοδευτική. Αριστερή σίγουρα είναι. Δεν
σηµαίνει, όµως, ότι επειδή είναι αριστερή είναι και προοδευτική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ξεκινάµε µε το τρίτο µας νοµοσχέδιο σήµερα και αποδεικνύουµε περίτρανα ότι ήµασταν έτοιµοι από καιρό. Μέσα σε
τρεις εβδοµάδες από τότε που ορκιστήκαµε Βουλευτές έρχεται
το τρίτο νοµοσχέδιο. Μετά τον ΕΝΦΙΑ, τις εκατόν είκοσι δόσεις,
µετά το επιτελικό κράτος, όπως είχαµε πει στους Έλληνες πολίτες, φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι απαραίτητο. Είναι
απαραίτητο κυρίως όσον αφορά το θέµα του Υπουργείου Εσωτερικών, το σχετικό µε την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι κατεπείγον φυσικά για την 1η Σεπτεµβρίου που αναλαµβάνουν οι
αυτοδιοικητικές αρχές Α’ και Β’ βαθµού.
Είµαστε συνεπείς σε αυτά που λέµε πάντα. Το πρώτο άρθρο
του Συντάγµατος λέει ότι το θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η
λαϊκή κυριαρχία. Φυσικά και οι δήµαρχοι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι και οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύµβουλοι
σύµφωνα µε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, εφόσον εξελέγησαν αναλογικά, πρέπει να διοικήσουν. Έτσι όπως τα κάνατε
εσείς, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που απήλθατε, δεν θα µπορούσαν να διοικηθούν οι δήµοι και οι περιφέρειες µε τίποτα. Γι’
αυτό και έρχεται το νοµοσχέδιο να αποκαταστήσει την τάξη,
αυτό που πρέπει να γίνει. Σε αυτό συµφωνούν όλοι οι δήµαρχοι
και οι περιφερειάρχες.
Καταθέσαµε τις θέσεις µας στον ελληνικό λαό και τις ενέκριναν. Γι’ αυτό και από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας δεν
κερδίσατε ούτε µία, όπως χάσατε και περισσότερους δήµους.
Εποµένως έχουµε τη λαϊκή επιβεβαίωση.
Τι θα γινόταν αν δεν ψηφίζαµε σήµερα το νοµοσχέδιο; Να σας
θυµίσω κάτι, κυρίες και κύριοι της Αριστεράς, επειδή πέρα από
την ενασχόλησή µου µε την κεντρική πολιτική σκηνή -ήµουν για
τρεις τετραετίες στο Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Καστοριάςέχω θητεία στο φοιτητικό κίνηµα και στον φοιτητικό συνδικαλισµό.
Η κύρια παράταξη που οδήγησε στη διάλυση ουσιαστικά της
ΕΦΕΕ παλαιότερα ήταν η φοιτητική παράταξη από την οποία
προέρχεστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που στο Κεντρικό Συµβούλιο
της ΕΦΕΕ προτείνατε κυκλικό εναλλασσόµενο προεδρείο. Ποτέ
δεν συγκροτήθηκε προεδρείο της ΕΦΕΕ και από τότε και µετά
δεν λειτούργησε ξανά η ΕΦΕΕ.
Το ίδιο θέλατε να έχουµε και στους δήµους και στις περιφέρειες; Να είχαµε κυκλικούς εναλλασσόµενους ανά χρόνο δηµάρχους και περιφερειάρχες; Αυτό αποτρέπουµε µε αυτό το
νοµοσχέδιο και σύντοµα -µέχρι τα Χριστούγεννα- όπως δεσµεύτηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, θα φέρουµε ένα νοµοσχέδιο που
θα λύνει τις δυσλειτουργίες ανάµεσα στον Α’ και Β’ βαθµό της
τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στην αποκεντρωµένη διοίκηση,
που δεν ξέρουµε αν πρέπει να υπάρχει.
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Δεν θα πω πολλά πράγµατα γι’ αυτά που φέρνει ο Υπουργός
Εργασίας, ο οποίος πράγµατι έκανε µία τιτάνια προσπάθεια
µέχρι το τέλος του 2014. Αν είχε ολοκληρωθεί, δεν θα είχαµε σήµερα πρόβληµα στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Όµως
µας διαβεβαιώνει -και είµαι σίγουρος γι’ αυτό- ότι από του χρόνου -µέχρι τον Ιούλιο του 2020- το 35% των νέων συντάξεων θα
πληρώνονται µε ψηφιακό τρόπο. Είµαι σίγουρος ότι στο τέλος
της τετραετίας θα λυθούν πολλά προβλήµατα που ταλαιπωρούν
τους ασφαλισµένους σε όλα τα ταµεία.
Το ίδιο και µε άλλα Υπουργεία, αλλά κυρίως θέλω να αναφερθώ στο τέλος της παρέµβασής µου στα θέµατα του Υπουργείου Παιδείας. Φυσικά και διασφαλίζουµε µε αυτό το
νοµοσχέδιο πιστώσεις για τους αναπληρωτές, πιστώσεις για την
επόµενη χρονιά, για τα πειραµατικά και πρότυπα σχολεία, πιστώσεις για τα ΚΤΕΕ για το 2019 - 2020.
Το άρθρο 64 επιτέλους καταργεί το πανεπιστηµιακό άσυλο µε
τον τρόπο που υπήρχε το άσυλο, που, όπως είπαν εκατό συνάδελφοι περίπου, τα πανεπιστήµια δεν ήταν χώρος ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, αλλά
ήταν χώρος κατασκευής µολότοφ, προπηλακισµών, βιαιοτήτων,
κτισίµατος καθηγητών και όλα αυτά.
Το βασικό που γίνεται µε το νοµοσχέδιο είναι ότι εξοµοιώνεται
ο χώρος των ΑΕΙ µε τους δηµόσιους χώρους όσον αφορά την τέλεση αξιόποινων πράξεων. Αυτά, αν θέλετε, είναι και στο πλαίσιο
της ισονοµίας και ισοπολιτείας. Βέβαια δεν παρευρίσκεται η
Υπουργός Παιδείας, γιατί ήθελα να πω και δύο πράγµατα για την
περιοχή µου.
Κύριε Πρόεδρε, στα λίγα δευτερόλεπτα έως δύο λεπτά χρόνου που έχω, να πω για την περιοχή της Καστοριάς, ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης θα γίνει συζήτηση για τον εκπαιδευτικό
χάρτη στη χώρα και την Αρχιτεκτονική Σχολή στην Καστοριά, που
δεν έγινε τη δεκαετία του 2000. Έχουν ευθύνες και στελέχη της
δικής µας παράταξης που δεν έγινε. Επειδή η Καστοριά από
µόνη της είναι ένας χώρος όπου έχει περίπου ογδόντα βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες και εκατοντάδες αρχοντικά
απαράµιλλης αισθητικής και πολιτισµικής και ιστορικής αξίας,
έχουµε προγραµµατίσει, υπήρχε πρόγραµµα σπουδών και πρέπει να γίνει αυτή η σχολή, µε λίγους φοιτητές, αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα συµβάλει τα µέγιστα στην
ανάδειξη της περιοχής, στην προστασία του πολιτισµικού πλούτου που υπάρχει εκεί.
Τρίτον και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει το Ελληνογερµανικό Ίδρυµα Νεολαίας, το οποίο αποφασίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εµείς, επειδή πιστεύουµε στη συνέχεια
του κράτους, θέλουµε να λειτουργήσει. Οι Γερµανοί αποφάσισαν
να γίνει στη Λειψία η έδρα από τη µεριά τους. Εµείς θέλουµε η
έδρα από πλευράς Ελλάδας να γίνει στην Καστοριά. Γιατί η Καστοριά έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, το 10% του πληθυσµού, που
ήταν Εβραίοι Έλληνες, το 1944 ξεκληρίστηκε από τους Γερµανούς. Τότε ήταν χίλιοι κάτοικοι Εβραίοι. Μία οικογένεια έχει µείνει
σήµερα. Υπήρξε ολοκαύτωµα στον ελληνικό πληθυσµό, στην
Κλεισούρα, από τους Γερµανούς. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία,
έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Θα το φέρω στην ώρα του, να
είναι και για λόγους ανάπτυξης της περιφέρειας και όλα τα παρεµφερή. Θα το φέρω όταν έρθει η ώρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, και η Κυβέρνηση
και εµείς αποδεικνύουµε ότι ήµασταν έτοιµοι από καιρό να συµβάλουµε στην ανάταξη και ανόρθωση της πατρίδας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Χειµάρας Θεµιστοκλής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα στηρίξω
την πρώτη µου οµιλία στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε προσωπικές παραδοχές, παραδοχές µέσα από την πραγµατική ζωή, τη
δική µου αλλά και των περισσότερων Ελλήνων, που µε ανακούφιση βλέπουν τις πρωτοβουλίες της νέας Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιούνται.
Ζήτησα από τους συµπατριώτες µου να µε στηρίξουν -και τους
ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου για αυτό- ώστε να εργαστώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τον τόπο µου µε επιµονή, υποµονή και πείσµα ότι θα τα καταφέρουµε.
Στην ουσία τώρα και στις παραδοχές, είµαστε σε αυτή ακριβώς
τη χρονική στιγµή όπου η αναγέννηση της χώρας είναι µονόδροµος. Η αναγέννηση αυτή θα στηριχθεί στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στην αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων για τη δηµιουργία νέων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και
όχι εποχιακής ηµιαπασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση, όµως,
για να αλλάξουµε σελίδα και να επιστρέψουµε στην κανονικότητα
είναι η επικράτηση της κοινής λογικής και η διασφάλιση του αυτονόητου σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας ζωής και κεντρικός πυλώνας αυτής είναι η εκπαίδευση.
Στο άρθρο 65 αναφέρεται ότι η ακαδηµαϊκή ελευθερία καθώς
και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών προστατεύονται σε
όλους τους χώρους των ΑΕΙ έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να
τις καταλύσει ή περιορίσει.
Αλήθεια, όµως, τι σχέση µπορεί να έχει η ελευθερία της έκφρασης µε τα σπασµένα έδρανα, τις καµένες αίθουσες και τις
µολότοφ; Τι σχέση µπορεί να έχει η ελεύθερη διακίνηση ιδεών
µε τη διακίνηση ναρκωτικών; Επιτέλους, ας παραδεχτούµε όλοι
σε αυτή την Αίθουσα αυτό που ο κόσµος εκεί έξω θεωρεί δυστυχώς αυτονόητο. Το περιβόητο άσυλο είναι στην ουσία παραβατικό άσυλο.
Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται πανεπιστηµιακό άσυλο. Η δηµοκρατία εξάλλου το κατοχυρώνει σε κάθε σπιθαµή αυτής εδώ
της χώρας. Έχει ανάγκη, όµως, από πανεπιστήµια µε ελευθερία
και αυτονοµία, µε εξωστρέφεια και άµεση διασύνδεση µε την
αγορά εργασίας, σύγχρονα και κατάλληλα εξοπλισµένα µε νέες
τεχνολογίες και όχι µε εργαστήρια για µολότοφ.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας υπηρετήσει τον τόπο µου τα προηγούµενα πέντε χρόνια µέσα από την
τοπική αυτοδιοίκηση ως Περιφερειακός Σύµβουλος και Αντιπεριφερειάρχης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να σας πω
πως ήρθα αντιµέτωπος µε δεκάδες προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συµπολίτες µας στην καθηµερινότητά τους, προβλήµατα που ζητούν άµεσες λύσεις. Για να εφαρµοστούν, όµως,
αυτές οι λύσεις πρέπει οι δηµοτικές και οι περιφερειακές αρχές
να µπορούν να ασκήσουν διοίκηση. Κι εδώ ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
είναι αλήθεια ότι δηµιούργησε σηµαντικά λειτουργικά κενά και
εµπόδια.
Αναρωτηθείτε τι θα γίνει σε έναν δήµο όπου οι παρατάξεις
αδυνατούν να ψηφίσουν προϋπολογισµό, πώς θα πληρωθεί ένα
έργο, ένας απρόοπτος εκχιονισµός, πώς θα πληρωθούν τα καύσιµα για τα απορριµµατοφόρα ή τη θέρµανση των σχολείων.
Το παρόν νοµοσχέδιο αίρει αυτά τα εµπόδια, χωρίς να καταλύει τις έννοιες της συνεργασίας και του διαλόγου στην αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, απαλλάσσει τα συµβούλια από καταχρηστικές
αντιπαραθέσεις και αφήνει ζωτικό χώρο για εποικοδοµητικό διάλογο, µε σύµπραξη των παρατάξεων, τεκµηρίωση της απόρριψης του προϋπολογισµού ή των τεχνικών προγραµµάτων,
ενίσχυση της πλειοψηφίας του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη
στις επιτροπές και τα νοµικά πρόσωπα, ώστε να µην εκβιάζεται
η δηµοτική ή η περιφερειακή αρχή και η ψήφος των συµβούλων
να µη γίνεται αντικείµενο συναλλαγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να διαχωρίζεις το λογικό από
το παράλογο, το να βάζεις σαφή όρια σε κάθε φωνή ασυδοσίας,
το να γκρεµίζεις τα εµπόδια δεν είναι επίτευγµα, είναι το αυτονόητο. Και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι εµείς
στη Νέα Δηµοκρατία είµαστε εδώ για να διεκδικήσουµε τα αυτονόητα που κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας δικαιούται, για να
επιστρέψουµε στην κανονικότητα, µακριά από κάθε κακοτοπιά
του παρελθόντος, για να πορευτούµε ενωµένοι και εξοπλισµένοι
µε όλα τα εφόδια προς µια Ελλάδα σύγχρονη, δίκαιη και αποτελεσµατική για εµάς και κυρίως για τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ τον κ. Χειµάρα, ειδικά για τον χρόνο που τήρησε. Και καλείται στο Βήµα η κ. Σούκουλη Μαριλένα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Σας ευχαριστώ πολύ.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη διότι
η πρώτη µου οµιλία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, µετά την ύψιστη
τιµή που µου επιφύλαξαν οι συµπολίτες µου στην Κορινθία,
αφορά σε θέµατα εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας
ενός σηµαντικού πυλώνα της διοικητικής οργάνωσης της χώρας
µας, όπως είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναν
θεσµό που είχα την τιµή να υπηρετήσω τα τελευταία δεκατρία
χρόνια µε αφοσίωση, αλλά κυρίως µε πίστη στη σπουδαιότητα
του ρόλου που έχει ο κάθε αυτοδιοικητικός για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών του τόπου µας.
Πολιτική µου θεώρηση ήταν και παραµένει ότι, για να επιτύχουµε την αναπτυξιακή και κοινωνική αναγέννηση της χώρας,
οφείλουµε να δώσουµε ζωτικό χώρο δράσης στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να εργαστούν µε µεθοδικότητα για την αντιµετώπιση ορθά οριοθετηµένων
προβληµάτων της κάθε περιοχής.
Άλλωστε, αν παρατηρήσουµε προσεκτικά τη διοικητική οργάνωση όλων των προηγµένων κρατών, είναι εύκολο να κατανοήσουµε ότι οι ΟΤΑ αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα της
αναπτυξιακής τους διαδικασίας. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο.
Οφείλεται στο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους της τους βαθµούς και µπορεί και πρέπει να δρα µε ταχύτητα αλλά και αποτελεσµατικότητα, εκεί που το κεντρικό κράτος δεν δύναται να
κινηθεί παροµοίως.
Η Κυβέρνησή µας, έγκαιρα αντιλαµβανόµενη το συγκεκριµένο
κοινωνικό ζητούµενο, έρχεται µε αποφασιστικότητα αλλά και µε
νοµοθετική τεκµηρίωση να αντιµετωπίσει προβλήµατα που προκάλεσε η γνωστή προχειρότητα αλλά και η πολιτική υστεροβουλία, µε την οποία αντιµετώπισε η προηγούµενη κυβέρνηση ένα
τόσο σηµαντικό θέµα για την ελληνική κοινωνία.
Συγκεκριµένα, η Κυβέρνησή µας παρεµβαίνει πριν ακόµα εγκατασταθούν οι νέες αρχές στα προβλήµατα που εισήγαγε ο
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», διασφαλίζοντας το αυτονόητο, δηλαδή την
οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία, όπως άλλωστε απορρέει
από τη δηµοκρατική εντολή των πολιτών.
Αυτό γίνεται κατά τρόπο ουσιαστικό, ενδυναµώνοντας την
πλειοψηφική εντολή των πολιτών όχι µόνο για ένα συγκεκριµένο
θεσµικό πρόσωπο ούτε µόνο για µία παράταξη, αλλά και για ένα
πρόγραµµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό νοµίζω ότι είναι δηµοκρατία. Οι πολίτες δεν επέλεξαν ούτε την ακινησία ούτε τη µικροπαραταξιακή ιδιοτέλεια. Αντίθετα, επέλεξαν να εφαρµοστούν
άµεσα δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, ώστε αυτές
να αποτελέσουν ένα ζωντανό κύτταρο δηµιουργίας, ανασυγκρότησης αλλά και απελευθέρωσης των τεράστιων δυνατοτήτων
που έχει η κάθε περιοχή. Νοµίζω ότι αυτό αποτελεί την πραγµατική αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου των ΟΤΑ στην ανασύνθεση του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας.
Διότι δεν µπορώ να κατανοήσω από την πρότερη εµπειρία µου,
αλλά και µε βάση τις πραγµατικές παραστάσεις που έχω όλα
αυτά τα χρόνια µέσα και στα νοµαρχιακά και στα περιφερειακά
συµβούλια, πώς είναι δυνατόν χωρίς την εξασφάλιση πλειοψηφίας δηµάρχου ή περιφερειάρχη, ιδιαίτερα στις επιτροπές αλλά
και στα νοµικά πρόσωπα -αυτό που λένε και τα άρθρα 2 και 6-,
να υλοποιηθεί ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, όσο φιλόδοξο και
αν είναι, και τελικά να µην κολλήσει στα βαλτόνερα της σκοπιµότητας και ενίοτε της αντιθεσµικής συναλλαγής.
Το νοµοσχέδιο ορθώς πηγαίνει ακόµη ένα βήµα παρακάτω και
προβλέπεται στο άρθρο 1 θέσπιση δυνατότητας σύµπραξης µεταξύ δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων. Εδώ δεν νοµίζω
ότι βλέπουµε συγκρούσεις και πολώσεις, όπως ακούστηκε νωρίτερα. Ενθαρρύνεται η ουσιαστική και προγραµµατική συνεργασία
µεταξύ τους, µε όρους όµως διαφάνειας, ορθής τεκµηρίωσης και
τελικά δηµοκρατικής ευαισθησίας, κάτι που συµβαίνει και στο
άρθρο 14, το οποίο επικροτώ.
Ιδιαίτερη µνεία επιθυµώ να κάνω στην καινοτόµα πρωτοβουλία
για την ενδυνάµωση της στενής σχέσης µεταξύ Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και ΟΤΑ, άρθρο 15, µε την πρόσληψη ειδικού συµβούλου. Θεωρώ πραγµατικά αυτή την
πρωτοβουλία ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο
ρόλος θα είναι ζωτικός, ακόµα και για τους εθελοντές, που τώρα
τους θυµόµαστε µόνο όταν έρχεται η ώρα του κακού. Βεβαίως,
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εδώ είναι µια πρωτοβουλία που επιδεικνύει υπευθυνότητα και σοβαρότητα από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σε έναν
ευαίσθητο τοµέα που πραγµατικά τα τελευταία χρόνια πλήγωσε
την κοινωνία.
Υποστήριζα, υποστηρίζω και θα υποστηρίζω ότι η ανάπτυξη
της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας κρύβεται στην ορθή εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της κάθε περιοχής. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουµε µε πράξεις µπροστά
και αυτό νοµίζω ότι πράττει ο Πρωθυπουργός µας, στέλνοντας
ένα καθαρό µήνυµα συνέπειας αλλά και πολιτικής βούλησης να
δώσουµε πραγµατικές λύσεις στα προβλήµατα των πολιτών.
Μήνυµα συνέπειας που γίνεται πράξη και η αποκατάσταση του
ασύλου. Μήνυµα συνέπειας που γίνεται πράξη και το τέλος στις
ουρές της ντροπής στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.
Ως µέλος πλέον του Ελληνικού Κοινοβουλίου -και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε- θα υπηρετήσω τη συγκεκριµένη στρατηγική
στάση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής µας, µε µοναδικά εφόδια τη σκληρή εργασία και τη δηµιουργική συνεισφορά.
Αυτό είναι το καθήκον µου απέναντι στους πολίτες και τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ την κ.
Αυγέρη Θεοδώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να λάβει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να µη χρησιµοποιήσω όλον τον χρόνο. Ούτως ή άλλως, είναι η δεύτερή µου
οµιλία στην Ολοµέλεια µετά από µια πολύ µεγάλη διαδικασία,
όπως και στο προηγηθέν σχέδιο νόµου που ψηφίστηκε, για το
επιτελικό κράτος.
Στον λίγο χρόνο µου θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τρία πολιτικά συµπεράσµατα από αυτόν τον έναν µήνα και µία ηµέρα
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, ένας µήνας και µία
ηµέρα που περιείχαν συµπυκνωµένο πολιτικό χρόνο, πολλά παραχθέντα πολιτικά αποτελέσµατα.
Πάρα πολλή κοινοβουλευτική ύλη, αυτό είναι µια πραγµατικότητα, ειδικά για εµάς τους νέους Βουλευτές και Βουλευτίνες,
Βουλεύτριες, ανεξάρτητα από το ποια έννοια χρησιµοποιεί κάποια γυναίκα Βουλευτής εδώ στη Βουλή. Πάρα πολλή ύλη και
πάρα πολύς φόρτος, που δεν δικαιολογούν αυτή τη σπουδή της
Κυβέρνησης, µέσα σε ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα να
φέρει τόσο σηµαντικά νοµοσχέδια.
Και γιατί το λέω αυτό; Σήµερα επικεντρώθηκε όλη η συζήτηση,
τουλάχιστον από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, στο άσυλο,
ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Αλλά, αφού ήταν τόσο σηµαντικό, γιατί δεν αποµόνωσε όλα αυτά τα θέµατα που εµπεριέχονται στο περιβόητο πολυνοµοσχέδιο-σκούπα σε διαφορετικούς
κοινοβουλευτικούς χώρους και σε διαφορετικές διαδικασίες, για
να έχουµε τον χρόνο και εµείς οι Κοινοβουλευτικοί να το διαβάσουµε, να µπορέσουµε να προετοιµαστούµε καλύτερα και ενδεχοµένως και η κοινωνία να µπορέσει να παρακολουθήσει
καλύτερα όλη αυτή τη διαδικασία; Ούτως ή άλλως η κοινωνία και
οι πολίτες δεν µπόρεσαν να συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία
διαβουλευτικά, γιατί η διαβούλευση και το «OpenGov», κύριοι
Υπουργοί, ήταν µία διαδικασία άκρως προσχηµατική, τουλάχιστον µέχρι τον παρόντα χρόνο, όπως αποδείχθηκε ότι είναι.
Θα δώσω δύο-τρία πολιτικά συµπεράσµατα και µερικά παραδείγµατα ενδεχοµένως, για να µας κατανοήσουν καλύτερα και
αυτοί που µας παρακολουθούν και από τις περιφέρειές µας και
γενικά από ολόκληρη την Ελλάδα.
Και τα δύο νοµοθετήµατα που φέρατε και για το επιτελικό κράτος και το περιβόητο πολυνοµοσχέδιο καταδεικνύουν ότι βρίσκονται σε απόλυτη πολιτική συναρµογή. Υπάρχει µία έντονη
αντιδηµοκρατική φυσιογνωµία στον τρόπο που ασκείται η διακυβέρνηση από τη Νέα Δηµοκρατία, σε αυτόν τον έναν χρόνο. Αλήθεια, γιατί υπάρχει τέτοια σπουδή από πλευράς σας; Πιστεύετε
ότι δεν θα εξαντλήσετε την τετραετία για να µπορέσετε να εφαρµόσετε αυτό το πολύ καλά σχεδιασµένο σχέδιο που έχετε κατά
νου ή φοβάστε ότι θα σας προλάβουν οι εξελίξεις;
Θα πιαστώ λίγο από το θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης και
των αλλαγών που έρχονται, που στην ουσία νοθεύουν τη λαϊκή
εντολή που δόθηκε πριν από σχεδόν µόλις δύο µήνες. Επιχει-
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ρείτε µε µικροδιευθετήσεις, συµπυκνώσεις και αφοµοιώσεις να
παραδώσετε πλήρως την αυτοδιοίκηση στην εξουσία των παρατάξεων εκείνων που διαθέτουν µία µικρή έστω, σχετική, πλειοψηφία. Η τακτική αυτή βέβαια οδηγεί στην αυτονόητη αντιδιαστολή,
οι παρατάξεις της µειοψηφίας να αποξενώνονται από κάθε ουσιαστική αυτοδιοικητική λειτουργία ή διαχείριση, έτσι ώστε η δηµοκρατική αντιπροσώπευση των εκλογέων, η πολυφωνία και η
δυνατότητα για δηµιουργία συναινέσεων να εξουδετερώνεται
πλήρως.
Απώλεια της ισότητας της ψήφου, απώλεια της αρχής της αναλογικότητας και αυτό είναι κάτι που σας το µεταφέρω και ως
αγωνία και από τη δική µου περιφέρεια, τη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που έχει και αρκετά χωριά. Ξέρετε, έχουµε τη δυνατότητα να πηγαίνουµε στα καφενεία -είναι ανοιχτά τα καφενεία
της περιφέρειας και στις γυναίκες, οι γυναίκες δεν περιορίζονται
σε έναν χώρο στο σπίτι- και µου µετέφεραν την εξής αγωνία:
Γιατί να διορίζεται ως πρόεδρος µιας κοινότητας ένας άνθρωπος
που δεν έχει επιλεγεί από το ίδιο το χωριό; Και ξέρετε τι µου
λένε; Αυτά γίνονταν επί χούντας, το 1967. Τότε διορίζονταν οι
κοινοτάρχες.
Συγκεντρωτισµός, συγκεντρωτικό µοντέλο στην άσκηση της
τοπικής αυτοδιοίκησης από τους δηµάρχους και τους περιφερειάρχες, υπερσυγκεντρωτισµός εξουσιών σε έναν Πρωθυπουργό.
Θα αναφερθώ λίγο στο παράδειγµα του συγκεντρωτισµού και
πόσο επικίνδυνο µπορεί να γίνει αυτό, γιατί -ξέρετε- η υπερσυγκέντρωση εξουσιών, ειδικά στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, µπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει σε αυτό που λέµε πολιτική
ύβρη. Και τι λέω; Ότι η υπερσυγκέντρωση εξουσιών µπορεί να
οδηγήσει στην πολιτική ύβρη, που είναι η κατάχρηση των εξουσιών και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί στην πράξη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν κάποιος έχει δείγµατα ιστορίας, επειδή
εδώ όντως η Νέα Δηµοκρατία -ξέρετε, εσείς παινεύεστε γι’ αυτόέχει περισσότερους δήµους και περισσότερες περιφέρειες, η
ιστορία έχει γράψει ότι δίκες και καταδίκες για κατάχρηση εξουσίας και για υπεξαιρέσεις υπάρχουν από γαλάζιους δηµάρχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Και νοµίζω ότι εσείς, επειδή ακριβώς καήκατε στο κουρκούτι,
θα έπρεπε να φυσάτε και το γιαούρτι. Αυτό ήταν ένα µάθηµα που
δεν απευθυνόταν µόνο προς εσάς, αλλά σε όλο το πολιτικό σύστηµα.
Επειδή αναφέροµαι στο µοντέλο της αποκέντρωσης σε αντιδιαστολή µε το µοντέλο της υπερσυγκέντρωσης εξουσιών -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ήµουν ασυνεπής, δεν κατάφερα στα
πέντε λεπτά να παρουσιάσω τα σηµαντικά-, θα αναφερθώ σε κάτι
στο οποίο η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
επέδειξε ασυνέπεια. Στην αρχή εγώ χαιρέτισα αυτή την ασυνέπεια, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει και συνέπεια της ασυνέπειας.
Πριν από δύο µέρες η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει
τη λειτουργία του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Είχαµε και σχετική επεξήγηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Παρά τις πολιτικές ενστάσεις που µπορεί να έχει κανείς
µε την επιλογή του συγκεκριµένου προσώπου σε σχέση µ’ όλα
αυτά τα εµφυλιοπολεµικά που έχει κατά καιρούς δηλώσει, χαιρετίσαµε το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης
αντιλήφθηκαν πόσο σηµαντική είναι η διατήρηση αυτού του γραφείου στη Θεσσαλονίκη όχι µόνο για την πόλη, αλλά για όλη τη
βόρεια Ελλάδα και για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ξέρετε, αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εµείς το εντάξαµε και σε µια λογική συνέπεια όλης της αντίληψης
που έχει για τα πράγµατα, όπως τα έχει διαχειριστεί η Νέα Δηµοκρατία τον τελευταίο καιρό. Αναφέροµαι και στο µακεδονικό.
Ενώ λέτε αυτό, είχε έλθει µια απόφαση στις 10 Ιουλίου µε ΦΕΚ
11 Ιουλίου, µε την οποία στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης καταργεί
αυτό το γραφείο. Θα σας καταθέσω στα Πρακτικά τα ΦΕΚ. Θα
ήθελα να σας ρωτήσω πού ακριβώς διορίστηκε η κ. Αντωνίου.
Δεν είναι µόνον αυτό, όµως. Θα κλείσω µε την εξής επισήµανση: Χθες έτυχε να είµαι σε µια τηλεοπτική συζήτηση µ’ έναν
αγαπητό συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μαρκόπουλο
-από τη Β’ Πειραιά είναι ο άνθρωπος-, ο οποίος είπε: «Θα δούµε
τι θα γίνει µε το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα το κρατήσουµε
µέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και µετά βλέπουµε.». Δεν
το λέω επειδή είναι από τον Πειραιά και εµένα η καταγωγή είναι
από την Τούµπα, ούτε είναι θέµα ΠΑΟΚ - Ολυµπιακός, κυρία
Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έχετε φτάσει στα επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Εντάξει. Σας έχω παρακολουθήσει κι εσάς στην κατάχρηση του χρόνου και ζητώ συγγνώµη
από την Ολοµέλεια.
Αλήθεια, τι ακριβώς θα γίνει; Θα µείνει το Γραφείο του Πρωθυπουργού ή θα φύγει ή θα µείνει µέχρι την Έκθεση και µετά
βλέπουµε;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Αυγέρη 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)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πριν καλέσω στο
Βήµα τον κ. Νικόλαο Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω να σας κάνω
δύο ανακοινώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στην Ολοµέλεια.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, στις 8-8-2019:
Πρώτον, µία ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως
Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά και, δεύτερον, µία ποινική
δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς Εξωτερικών
Γιώργο Παπανδρέου και Τάσο Γιαννίτση και στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας
ανακοινώσω:
α) την υπ’ αρ. πρωτ. 13543/7768 από 8 Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής: «Σύσταση και συγκρότηση της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης»
β) την υπ’ αρ. πρωτ. 13544/7769 από 8 Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής: «Σύσταση και συγκρότηση της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων»
γ) την υπ’ αρ. πρωτ. 13545/7770 από 8 Αυγούστου 2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής: «Σύσταση και συγκρότηση της
Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του
Κράτους.
Οι σχετικές αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες αποφάσεις καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ως προς το επίµαχο
θέµα της ενάρξεως της ονοµαστικής ψηφοφορίας, µετά την ανακοίνωση των δικογραφιών που είχαν µια τυπική σηµασία και
έπρεπε να γίνουν σε Ολοµέλεια, θέλω να σας πω ότι η ονοµαστική ψηφοφορία που έχουν ζητήσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει στις έξι η ώρα, δηλαδή σε
µία ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε συνεχίζουµε τον κατάλογο.
Ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Θα
υπάρξει δευτερολογία εισηγητών και Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Όχι. Επειδή παραβιάσαµε τις προσδοκίες µας ότι θα τελειώναµε νωρίτερα, επειδή
περιµέναµε και αυτά που σας ανακοίνωσα, ας µιλήσουν οι συνάδελφοι, για να εξαντληθεί όσο γίνεται περισσότερο ο κατάλογος.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, θα αφιερώσω τον χρόνο της οµιλίας µου στο
φλέγον ζήτηµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στους Βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, οι οποίοι, όταν ακούνε αλαλαγµούς και «νενικήκαµεν», θα πρέπει να ανησυχούν, διότι οι αλαλαγµοί και τα «νενικήκαµεν» ακούγονται όταν βαλτώνουν ή βουλιάζουν τα επιχειρήµατα.
Όταν ακούνε τοποθετήσεις του τύπου «τα λέµε ξανά σε τέσσερα χρόνια», να ανησυχούν διπλά, διότι φαίνεται ότι τα επιχειρήµατα δεν δύνανται να ανελκυστούν από τον πάτο της
αλαζονείας για την τετραετία και δεν είναι καλή εκκίνηση αυτή
που έχει συµβεί. Πολύ φοβάµαι ότι για την κυβερνητική πλειοψηφία έχουν τελειώσει τα επιχειρήµατα, όσον αφορά την Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Δεν το λέω αυτό επειδή διαφωνούν όλες οι δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, το λέω κυρίως διότι διαφωνεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο µε την οµολογία του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Με ποια χώρα έχει αντιδικία; Με την Ουγγαρία. Ποιος ήταν ο
Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας τότε; Ο κ. Όρµπαν. Είστε στο
ίδιο κόµµα. Μην αντιγράφετε τις πρακτικές του. Ήταν κόλαφος
η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήταν κόλαφος η απόφαση. Έχει κάνει αναστολή της ιδιότητας
µέλους. Το έχετε κάνει ως πονηροί, έτοιµοι να τον επαναφέρετε
στην κατάσταση της πλήρους συµµετοχής. Να µην τον αντιγράφετε, λοιπόν.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχει; Δεν είχαν τη Θάνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Γιατί αναστατώνεστε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Καθόλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μπράβο. Αν δεν αναστατώνεστε, να κάτσετε να ακούσετε.
Ο κ. Όρµπαν, λοιπόν, έπαυσε τα µέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και έφαγε την καταδίκη στο κεφάλι.
Καταθέτω στα Πρακτικά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μη µου λέτε τι σχέση έχει, διότι -προσέξτε- το 2016, όταν πήγαµε για πρώτη φορά να βάλουµε τάξη
στις θητείες των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αυτή την
απόφαση επικαλούνταν τα στελέχη σας ως νοµολογία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, αλλά δεν είχαν τη Θάνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν θα κάνουµε διάλογο έτσι, όµως,
κυρία Βούλτεψη. Δεν θα κάνουµε διάλογο έτσι! Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ τον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
µη διακόπτετε. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον χρόνο µου, όταν
επαναφέρετε στην τάξη τη ζωηρή κ. Βούλτεψη.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε
τον οµιλητή. Χάνουµε χρόνο. Θα του αφαιρέσω τώρα τα δευτερόλεπτα αυτά.
Ορίστε, κύριε Παππά, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Διαφωνεί, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση αυτή είναι κόλαφος. Θα θέλαµε, νοµίζω, όλοι
να προστατεύσουµε τη χώρα από µια ανάλογη ντροπή. Διαφωνεί
και η Νέα Δηµοκρατία του 2016 µε τη σηµερινή της στάση. Σας
καλώ να πάρετε, ειδικά οι νέοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τα Πρακτικά, να δείτε τι υποστήριζε η κ. Κεραµέως, ο κ. Δένδιας, ο κ. Φορτσάκης σε αυτή εδώ την Αίθουσα.
Βέβαια υπάρχει και µια µικρή ειρωνεία, διότι τότε είχε σχεδόν
ξεσηκωθεί πόλεµος µέσα σε αυτή την Αίθουσα για την τροπολογία, µε την ουσία της οποίας εκ των υστέρων στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας 101 συµφωνεί η Νέα Δηµοκρατία. Ξέρετε
τι γράφει η εισηγητική έκθεση; Ότι καλώς διατηρούνται τα ασυµβίβαστα για συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού, σε σχέση
µε µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και µέλη της κυβέρνησης,
αυτό δηλαδή που είχαµε πάει να κάνουµε το 2016.
Έρχεστε εκ των υστέρων, συµφωνείτε και αλλάζετε δραµατικά
τη στάση σας σε σχέση µε την ουσία της τροπολογίας. Διαφωνεί
µόνο η Νέα Δηµοκρατία του 2016; Όχι, διαφωνεί και ο κ. Κυριτσάκης, ο υπερδεκαετής Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ο οποίος τότε επικαλούταν την ίδια νοµολογία. Και επειδή
βλέπουµε ότι υποτίθεται ότι έχετε πρόβληµα στο να καταλαµβάνουν µια χρονική αλληλουχία στελέχη της δικαιοσύνης που έχουν
υπηρετήσει στα νοµικά γραφεία Υπουργών θέση στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού, φαντάζοµαι ότι το φαινόµενο ταυτόχρονα ένας
άνθρωπος να είναι Διευθυντής του Γραφείου της Επιτροπής Ανταγωνισµού και Σύµβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σας
έκανε να εξεγερθείτε. Προσέξτε τι σας λέω, είναι Διευθυντής του
Γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού ο κ. Μυλωνάκης, δηλαδή περνάνε τα πάντα από τα χέρια του, και ταυτόχρονα είναι σύµβουλος του κ. Μητσοτάκη. Ακούστε µε λίγο.
Ουδεµία, λοιπόν, ανεξαρτησία της αρχής. Και ο κ. Μητσοτάκης
δικαιούµαστε να υποθέσουµε ότι τότε ενδεχοµένως να είχε και
προνοµιακή πληροφόρηση για τις εξελίξεις των υποθέσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Έτσι δεν είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσάς η συνεργάτιδά σας της επιτροπής,
σας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έρχοµαι σε αυτό, για να µη νοµίζετε ότι
θα αποφύγω οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
γιατί πρέπει να διακόπτετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Η προηγούµενη Νέα Δηµοκρατία επικαλούνταν τη νοµολογία, όπως την είχε επικαλεστεί και ο κ. Κυριτσάκης. Δεν είµαστε, όµως, αυτή τη στιγµή στη νοµολογία.
Θα καταθέσω και την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο κ. Κυριτσάκης τότε, επικαλούµενος ακριβώς την ίδια νοµολογία και την
ίδια υπόθεση της κόντρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την
Ουγγαρία. Τώρα δεν είµαστε εκεί. Τώρα υπάρχει και η ευρωπαϊκή οδηγία. Και ακούσαµε και κάποια υπονοούµενα, ότι
έχουµε, λέει, καιρό µέχρι να την εφαρµόσουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µη θεωρείτε τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του κόµµατός σας πριν
από λίγο σε αυτή την Αίθουσα είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει µε
την Επίτροπο Ανταγωνισµού. Καθόλου τυχαίο δεν είναι, διότι το
2016 είχε στείλει και επιστολή, αλλά τώρα µάλλον υπάρχουν
λόγοι για να την αποφεύγουµε αυτού του τύπου την επικοινωνία.
Υπάρχει, λοιπόν η ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1, η οποία ακριβώς
λέει ότι οι όροι και οι λόγοι παύσης και θητείας των µελών της
Επιτροπής Ανταγωνισµού πρέπει να είναι νοµοθετηµένοι πριν
από την έναρξη της θητείας τους. Και αν αυτό δεν συµβαίνει, να
λαµβάνει µέτρα ο νοµοθέτης για την οµαλή ολοκλήρωση της θητείας. Τι προηγούµενο θα είναι αυτό καταλαβαίνετε; Δηλαδή, θα
µπορούµε να ερχόµαστε εδώ κάθε τρεις µήνες και να αλλάζουµε
τις ανεξάρτητες αρχές;
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Καταθέτω και αυτή την οδηγία στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παρακάτω τώρα. Επειδή ειπώθηκαν πράγµατα για την κ.
Βασιλική Θάνου θέλω να πω ότι η κ. Βασιλική Θάνου είχε µία
πάρα πολύ συγκεκριµένη πορεία στο Δικαστικό Σώµα και για λίγους µήνες υπήρξε νοµική σύµβουλος του Πρωθυπουργού, τότε,
Αλέξη Τσίπρα.
Η κ. Νάκου, την οποία φέρνετε και ξαναφέρνετε στη συζήτηση,
µε συγχωρείτε πάρα πολύ, έχει τριάντα χρόνια πείρας στο Δίκαιο
του Ανταγωνισµού, επτά εκ των οποίων στην ίδια την επιτροπή
µέσα. Νοµική µου σύµβουλος εθήτευσε για είκοσι µόλις µήνες.
Τρεις δεκαετίες, λοιπόν, εµπειρίας στο Δίκαιο Ανταγωνισµού,
επτά χρόνια στην ίδια Επιτροπή Ανταγωνισµού, διότι πάρα πολύ
εύκολα εδώ πέρα εκτοξεύονται κατηγορίες, δεν µιλάω για τις
ασυναρτησίες ότι έχουµε µέλη της Κεντρικής µας Επιτροπής εκεί
πέρα. Εντάξει, αυτά είναι αστεία και νοµίζω ότι και οι Βουλευτές
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όχι εµείς, αλλά και πολλοί από
αυτή την πτέρυγα, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν πόση σοβαρότητα έχουν ορισµένα πράγµατα, τα οποία επιλέγουν κάποιοι
να πουν από αυτό εδώ το Βήµα.
Υπάρχει αυτές τις µέρες σε εξέλιξη η έρευνα για το ζήτηµα
της διανοµής του Τύπου. Δεν είναι δευτερεύον. Βουλευτές της
Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας δεν ανησυχείτε, δεν ξέρετε, δεν βλέπετε ότι οι εφηµερίδες στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουν
µετά τις 14:00’ το µεσηµέρι; Δεν έχετε δει τα δηµοσιεύµατα; Η
διανοµή του Τύπου αυτή τη στιγµή περνάει µία πάρα πολύ µεγάλη κρίση και σε τρεις µέρες θα έχει στα χέρια της το πόρισµα
του οικονοµικού ελέγχου για το πρακτορείο διανοµής Τύπου η
Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Πόσο αφελείς πρέπει να είµαστε για να µην τα συνδέουµε;
Πόσο δηλαδή απονήρευτοι και εµείς και ο κόσµος που µας ακούει;
Είναι, λοιπόν, µείζον ζήτηµα. Σας καλούµε αυτή την τροπολογία να την αποσύρετε, διότι είναι πολύ προτιµότερο και για εσάς
και για το ελληνικό Κοινοβούλιο και για τη χώρα συνολικά να
υπάρξει µία µικρή υποχώρηση, παρά να υπάρξει ένας κόλαφος
και ένας διασυρµός σε χρόνο µεταγενέστερο.
Προστατέψτε, λοιπόν, τη χώρα από το ενδεχόµενο αυτό του
διασυρµού. Αποσύρετε την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η κ. Θεανώ Φωτίου εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι έχει
γίνει πια σαφές ότι η συζήτηση για την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου δεν αντιµετωπίζει τα δήθεν προβλήµατα βίας
και ανοµίας που διαπιστώνει η Νέα Δηµοκρατία στα δηµόσια πανεπιστήµια της χώρας.
Είναι προφανώς το πρώτο χτύπηµα ιδεολογικού περιεχοµένου
αναµφίβολα της Νέας Δηµοκρατίας στο δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο. Και βεβαίως έχουν ήδη αναφερθεί οι λόγοι.
Το 1229, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έπειτα από έναν φοιτητικό καυγά σε ταβέρνα οι στρατιώτες του διοικητή του Παρισιού
τούς καταδίωξαν, µπήκαν στους φοιτητικούς κοιτώνες τους και
έκαναν συλλήψεις και βιαιοπραγίες.
Τότε οι καθηγητές της Σορβόννης κήρυξαν απεργία που διήρκησε τρία χρόνια. Ήταν η πρώτη πανεπιστηµιακή απεργία, από
του καθηγητές για τους φοιτητές τους, ώσπου ο Πάπας Γρηγόριος Θ’ εξέδωσε διάταγµα, µε το οποίο ρύθµιζε τις σχέσεις του
πανεπιστηµίου και του κράτους. Με αυτό το διάταγµα απαγορεύτηκε στους φοιτητές να οπλοφορούν και στο κράτος να παρεµβαίνει και να τους διώκει χωρίς την έγκριση του πανεπιστηµίου.
Το 1232 ο Λουδοβίκος Θ’ εγγυήθηκε την αυτονοµία του πανεπιστηµίου και η Σορβόννη ξανάνοιξε. Τρία χρόνια κλειστή η Σορβόννη. Είναι η πρώτη πράξη που κατοχύρωνε το πανεπιστηµιακό
άσυλο.
Το ακαδηµαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται µέσα στους αιώνες που
περνούν ως προϋπόθεση των τριών θεµελιωδών αρχών που συνιστούν το ίδιο το πανεπιστήµιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποιες είναι οι τρεις αρχές; Είναι η κατοχύρωση της ελευθερίας
στην έρευνα και διδασκαλία, είναι η ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών και, τρίτον, είναι η προστασία του δικαιώµατος στη γνώση
και τη µάθηση. Αυτές τις τρεις θεµελιώδεις αρχές τις έχουν κατοχυρώσει όλοι οι µεταπολιτευτικοί νόµοι και ο δικός σας.
Τώρα, σήµερα, χωρίς αυτή την κατοχύρωση των τριών θεµελιωδών αρχών, δεν υπάρχει η έννοια του πανεπιστηµίου. Γιατί
αυτό; Γιατί το πανεπιστήµιο, κατά το Σύνταγµα, παράγει και αναπαράγει τη γνώση καθώς και τον διδακτικό του φορέα µόνο του,
δηλαδή αυτό διαχειρίζεται τους διδάσκοντες, τη γνώση και την
έρευνα. Αλλιώς δεν είναι πανεπιστήµιο. Δεν είναι πανεπιστήµιο!
Αυτό κατοχυρώνεται µε δυο τρόπους στο άρθρο 16, που επιχείρησε η Νέα Δηµοκρατία πρόσφατα να αναθεωρήσει και δεν τα
κατάφερε κατά τη συνταγµατική Αναθεώρηση.
Τι γίνεται εδώ σήµερα; Η αντιπαράθεση που γίνεται εδώ αυτές
τις µέρες συνίσταται στο αν η κατοχύρωση των τριών θεµελιωδών αρχών που συνιστούν την ύπαρξη του πανεπιστηµίου γίνεται µέσω του πανεπιστηµιακού ασύλου ή µε την κατάργησή του
µέσω της αστυνοµίας. Αυτό γίνεται εδώ µέσα.
Το αστείο είναι ότι η ίδια αντιπαράθεση έγινε το 2011. Τότε η
κυβέρνηση ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έφερε τον νόµο της Διαµαντοπούλου. Η Νέα Δηµοκρατία µε Αρχηγό τον Σαµαρά δεν συναινούσε.
Έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις -θα καταθέσω και στα Πρακτικά
τι συνέβη-, πείστηκε ο κ. Σαµαράς και έτσι ψηφίστηκε µε διακόσιες πενήντα ψήφους η κατάργηση του ασύλου το 2011. Μέχρι
πότε; Για έξι χρόνια, µέχρι το 2017.
Τον Αύγουστο του 2017, ούτε δυο χρόνια δηλαδή τώρα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξαναέφερε το πανεπιστηµιακό άσυλο. Τι
έγινε µέσα σ’ αυτά τα έξι χρόνια; Η βία και η ανοµία που λέτε
εσείς ότι υπήρξε µέσα στα πανεπιστήµια. Πόσο υποκριτές θα
είστε; Πόσο υποκριτές είστε; Είστε καταδικασµένοι να αποτύχετε
άλλη µια φορά. Γιατί θα αποτύχετε; Γιατί είναι ανάγκη να προστατευτεί η πεµπτουσία του πανεπιστηµίου από τις παρεµβάσεις
της πολιτικής εξουσίας που καθιέρωσε τον θεσµό του πανεπιστηµιακού ασύλου σε όλον τον κόσµο.
Παράλληλα, µε το πανεπιστηµιακό άσυλο, λειτουργούσε διαχρονικά και η κλασική έννοια του ασύλου, η αρχαιοελληνική, δηλαδή ως τόπος καταφυγής για πολίτες και κινήµατα που
διώκονται από την εξουσία. Αυτό έγινε µε τους χώρους της Νοµικής και του Πολυτεχνείου κατά τη χούντα. Γιατί ήταν κατοχυρωµένη, χωρίς νόµους, στη συλλογική συνείδηση ως τόποι τότε,
στη χούντα, όπου η αστυνοµία δεν µπορούσε να παρέµβει. Αυτή
είναι η διπλή ουσία του πανεπιστηµιακού ασύλου, που σήµερα
εσείς εξαφανίζετε από τη νοµοθεσία της χώρας για δεύτερη
φορά µέσα στη Μεταπολίτευση.
Όµως, το πανεπιστηµιακό άσυλο είναι µεγάλος θεσµός, που
κανείς νόµος δεν µπόρεσε να καταργήσει. Εµείς θα το υπερασπιστούµε, κυρίως σήµερα, που τα δικαιώµατα των πολλών απειλούνται από τη Νέα Δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει από
τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Διονύσης Χατζηδάκης και µετά, στη θέση
του κ. Βερναρδάκη, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ θα µιλήσει ο κ. Ραγκούσης Ιωάννης.
Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα διαβάσω κανένα κείµενο. Θα σας πω ορισµένες σκέψεις µου. Θα είµαι πολύ σύντοµος,
διότι στη ζωή µου έχω µάθει να µιλάω λίγο και να πράττω πολλά.
Το νοµοσχέδιο αυτό διαθέτει τόλµη για το θέµα του πολιτικού
ασύλου, διαθέτει ευαισθησία για τα θέµατα υγείας και διαθέτει
και λογική για τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω
ότι µετά από δεκαεπτά χρόνια ως Δήµαρχος του Παλαιού Φαλήρου µπορώ να διακρίνω τι είναι καλό, τι είναι µέτριο και τι είναι
κακό για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ότι είναι ένας
κακός νόµος. Υπήρχε ένας νόµος, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο οποίος
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έκανε µία τοµή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και υπήρχε και η σύµφωνη γνώµη όλων των δηµάρχων. Υπήρχαν µικροαντιρρήσεις,
αλλά στο περπάτηµα της εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», διορθώνονταν και πραγµατικά ήταν πολύ αποτελεσµατικός.
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», γιατί έγινε; Πήρε τις παρατηρήσεις που είχαµε εντοπίσει και τις ενέταξε στο καινούργιο νοµοσχέδιο. Τι
άλλο, όµως, έπρεπε να κάνουν; Ο κ. Σκουρλέτης -µε τον οποίο
είχα µία άριστη συνεργασία- και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν ένα δόγµα πως
«ό,τι δεν µπορούµε καταλάβουµε, µπορούµε να το διαλύσουµε».
Τι έκανε, λοιπόν; Τον λεγόµενο εκλογικό νόµο. Και τι έλεγε αυτός
ο εκλογικός νόµος; Ότι κάποιος µπορεί να έρχεται πρώτος δήµαρχος µε 35%, µε 38%, µε 40%, να πηγαίνει στη δεύτερη Κυριακή, να παίρνει τον τίτλο του δηµάρχου χωρίς καµµία εξουσία.
Είχε τους δηµοτικούς συµβούλους του πρώτου γύρου! Δεν το
καταλαβαίνω αυτό το πράγµα. Και όλο αυτό το έδεσε µε έναν
ωραίο τρόπο που λέει «να αποκτήσετε κουλτούρα συνεργασιών».
Νοµίζω κάπου εδώ είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εδώ είµαι. Σας ακούω
µια χαρά!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σας βλέπω πάρα πολύ καλό στο
χρώµα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τώρα δουλεύετε
εσείς!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι, εγώ είµαι από τη χηµειοθεραπεία έτσι, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Θα το ξεπεράσετε,
κύριε Χατζηδάκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην κάνετε διάλογο, κύριε Χατζηδάκη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εκείνο που ήθελα να σας πω είναι
ότι έβαλε αυτό το θέµα της κουλτούρας. Του είπα -και είναι εδώότι η κουλτούρα, κύριε Υπουργέ -τότε ήταν Υπουργός- δεν έρχεται µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο. Χρειάζεται διαδικασίες,
χρειάζονται χρόνια. Εγώ δεκαεπτά χρόνια είµαι Δήµαρχος και
ποτέ δεν µου ψήφισαν το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό. Παρ’ όλο που καλούσα τις διάφορες παρατάξεις και τους
έλεγα: «Τι θέλετε να βάλουµε;» και µου έλεγαν ορισµένα πράγµατα. Τα έβαζα. Τον προϋπολογισµό, όµως, έλεγαν ότι δεν τον
ψηφίζουν γιατί κάνουµε έργα βιτρίνας.
Η δε Λαϊκή Συσπείρωση, κύριοι συνάδελφοι, µου είπε το εξής
καταπληκτικό: «Συµφωνούµε, είναι ωραία, Δήµαρχε, αυτά που
λες, αλλά εµείς έχουµε µία πάγια αρχή, να µην ψηφίζουµε έργα
που γίνονται από εργολάβους.». Μα πώς θα γίνει η ασφαλτόστρωση; Θα γίνει από συνεργεία του δήµου; Για να φτιάξεις εκατοντάδες πεζοδρόµια πώς θα γίνει; Θα γίνει από τους τρεις
υπαλλήλους του δήµου; Μήπως θέλετε να βάλω φορέα υλοποίησης τη ΜΟΜΑ για να µπορέσετε να το ψηφίσετε;
Μια φορά, που λέτε, ψήφισε κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ τον προϋπολογισµό και τον διέγραψαν τον άνθρωπο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, τι είπε; Είπε το αυτονόητο: «Μα, ό,τι του ζητήσαµε το
έβαλε. Γιατί να µην το ψηφίσουµε;». Διεγράφη.
Τώρα για την κουλτούρα θα µου επιτρέψετε να σας πω και να
την αναπτύξω. Πραγµατικά χρειαζόµαστε κουλτούρα συνεργασιών. Δεν είµαστε ώριµοι. Δείτε τι έγινε στην Αίθουσα αυτή εδώ
και σε άλλες αίθουσες του Υπουργικού Συµβουλίου. Υπήρξε µια
συνεργασία που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους ΑΝΕΛ. «Τον κ. Κοτζιά», έλεγε τότε ο Αρχηγός των ΑΝΕΛ, «τον εµπιστεύοµαι» και
µετά από ένα-δύο χρόνια αλληλοεβρίζοντο, αλληλοµηνύοντο.
Και τι νοµίζετε; Απ’ όλη αυτή τη συνεργασία ποιος κέρδισε; Σίγουρα δεν κέρδισε η πολιτική, σίγουρα δεν κέρδισε η συνεργασία και σίγουρα έχασε η χώρα µας.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να σας πω ότι όλες αυτές τις µέρες διαπίστωσα ότι υπάρχουν
σοβαροί άνθρωποι, εγγράµµατοι, που µπορούµε να ενώσουµε
τις δυνάµεις µας και να συνεργαστούµε, γιατί στο ίδιο κλαδί είµαστε καθισµένοι όλοι και να µην το πριονίζουµε, διότι, αν πέσουµε, θα πέσει η χώρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, περισσότερο δηµιουργία και λιγότερο ραδιουργία.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Ραγκούσης
έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να ξεκινήσω εκφράζοντας µια ειλικρινή απορία πώς είναι δυνατόν
το ίδιο κέντρο, κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό, να αποφάσισε
να εισαχθεί τις µέρες που πέρασαν το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και αµέσως µετά από αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε και έγινε νόµος του κράτους, µε βάση τις ψήφους της
Πλειοψηφίας, να έρθει στη Βουλή ένα διυπουργικό -όπως ονοµάστηκε- νοµοσχέδιο, το οποίο αποτελεί την απόλυτη αποδόµηση κάθε έννοιας, κάθε λογικής, κάθε περιεχοµένου που έτσι
και αλλιώς έχει θεωρητικά η έννοια του επιτελικού κράτους, αλλά
και που ορίστηκε στον νόµο που χθες ψηφίστηκε.
Αυτό το νοµοσχέδιο που έχει έρθει αυτές τις µέρες στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι η επιτοµή τού οτιδήποτε βρίσκεται στη
διαµετρικά αντίθετη κυριολεκτικά όχθη απ’ οτιδήποτε συζήτησε
και αποφάσισε το ελληνικό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να συνιστά
και περιέχεται στον νόµο για το επιτελικό κράτος.
Επιτελικό κράτος σηµαίνει αξιοκρατία. Ειλικρινά µπορεί να µην
είµαι καλά ενηµερωµένος, αλλά, αν αληθεύει η πληροφόρηση
που οι συνάδελφοι έδωσαν σε εµένα προηγουµένως, ότι ήρθε
τροπολογία για να προσληφθούν πενήντα κτηνίατροι, εκτός
ΑΣΕΠ, µε µόνη απόφαση του Υπουργού για το ποιοι θα είναι
αυτοί, πού θα τοποθετηθούν κ.ο.κ., ε, κυριολεκτικά τη χώρα δεν
φαντάζεστε πόσες δεκαετίες την πάτε πίσω! Εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις δωδεκάµηνης διάρκειας στην Ελλάδα του 2019 και αυτό
είναι επιτελικό κράτος; Επιτελικό κράτος, που ένα, επίσης, από
τα βασικά του γνωρίσµατα δεν µπορεί να µην είναι η συνέχεια;
Στην περίπτωση της ΕΥΠ σήµερα, ακούγοντας µε προσοχή
όλοι µας -είµαι βέβαιος- τον Πρωθυπουργό, διαπιστώνουµε ότι
εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Όχι µόνο διακόπτεται µία µεγάλης διάρκειας συνέχεια στο ελληνικό κράτος,
που λέει, ναι, στην ΕΥΠ θα τοποθετείται Διοικητής της απολύτου
εµπιστοσύνης του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Αυτό είναι δεδοµένο. Δεν αµφισβητείται από κανέναν. Υπήρχε περίπτωση εµείς
να εγείρουµε ζήτηµα για την τοποθέτηση του Διοικητή της ΕΥΠ,
εάν υπάκουε, όπως είπε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές
τις µέρες, στα βασικά κριτήρια που ακολούθησαν όλοι οι Πρωθυπουργοί κυριολεκτικά της Μεταπολίτευσης;
Δηλαδή, αν ήταν ένα από τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας,
του ελληνικού κράτους, των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής
Αστυνοµίας µε αδιαµφισβήτητη ικανότητα να υπηρετεί και τον
θεσµό, αλλά να υπηρετεί και µε πατριωτικά κριτήρια την αποστολή του, υπήρχε περίπτωση να εγείρουµε θέµα;
Σήµερα, όµως, η οµολογία του Πρωθυπουργού ότι υπάρχει,
λέει, τυπικό πρόβληµα, αλλά παρ’ όλα αυτά θα τον στείλει στον
κ. Τσίπρα να τον ενηµερώσει, δείχνει ότι αγνοεί το τυπικό πρόβληµα. Και ποιο είναι το τυπικό πρόβληµα; Είναι ή δεν είναι τα
προσόντα διορισµού; Και είναι έτσι απλά τυπικό πρόβληµα αυτό;
Και το ουσιαστικό πρόβληµα ότι πρόκειται για ένα στέλεχος εταιρείας σεκιούριτι, που, όταν θα φύγει από την ΕΥΠ, ποιος θα τον
δεσµεύσει να µην πάει να εργαστεί ξανά, µεταφέροντας όλες τις
πληροφορίες, όλες τις εµπειρίες, όλες τις γνωριµίες που θα έχει
αποκτήσει στην ΕΥΠ στην εταιρεία που θα πάει να ξαναδουλέψει;
Ποιος το εγγυάται αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και πώς υπηρετούνται τα εθνικά συµφέροντα σε αυτή την περίπτωση;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Το προβλέπει ο νόµος αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ.
Και κάτι τελευταίο. Μιλώντας για τη συνέχεια, για το κοµµάτι
του Υπουργείου Εσωτερικών, για το κοµµάτι της αυτοδιοίκησης,
επιτρέψτε µου να ισχυριστώ ότι στην πραγµατικότητα, κατά τη
γνώµη µου, δεν µιλούµε για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ούτε καν µιλούµε
για την απλή αναλογική ούτε για την κυβερνησιµότητα των
δήµων. Στην πραγµατικότητα µιλούµε για κάτι πολύ πιο σοβαρό
και κάτι που, δυστυχώς, αλλάζει µε τον χειρότερο τρόπο, απο-
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δοµώντας ένα από τα σηµαντικότερα κεκτηµένα του κοµµατικού
συστήµατος της Μεταπολίτευσης.
Συζητάµε για την αλλαγή των όρων διεξαγωγής µιας εκλογικής
αναµέτρησης µετά από αυτή. Αυτό κάνετε σήµερα. Αυτό χρεώνεστε ιστορικά σήµερα. Αλλάζετε τους όρους διεξαγωγής των
εκλογών µετά τις εκλογές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βεβαίως και
έχετε δικαίωµα να καταργήσετε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», να καταργήσετε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να καταργήσετε την απλή αναλογική,
αλλά όχι κατά τη διάρκεια που έρχεται η ώρα να εφαρµοστεί το
πλαίσιο των όρων του προεκλογικού παιχνιδιού, όπως καθορίστηκε από αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει
ποτέ. Υπήρχε στην Ελλάδα ένα πρόβληµα, ότι άλλαζαν οι όροι
του εκλογικού παιχνιδιού παραµονές των εκλογών. Έγινε το µεγάλο βήµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δευτερόλεπτα ακόµη, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ
και την εύνοια που κάνατε µε την αλλαγή της σειράς στην οµιλία.
Υπήρχε ένα πρόβληµα στην Ελλάδα. Έγινε η µεγάλη κατάκτηση µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την
οποία καθιερώθηκε το εξής: Θέλεις να αλλάξεις, κύριε της Νέας
Δηµοκρατίας, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε του ΠΑΣΟΚ, τον εκλογικό
νόµο; Θα ισχύσει, αν δεν πάρεις ενισχυµένη πλειοψηφία, τη µεθεπόµενη φορά.
Εσείς τώρα τι κάνετε; Πάτε τη χώρα όχι πίσω εκεί που βρισκόταν, αλλά εκεί που δεν είχε βρεθεί ποτέ. Δεν είχε βρεθεί ποτέ η
Ελλάδα µε µια κυβέρνηση που άλλαξε, όπως εσείς αλλάζετε,
τους εκλογικούς όρους διεξαγωγής µιας εκλογικής αναµέτρησης. Και πώς θα θεωρήσει ο οποιοσδήποτε πολίτης, επενδυτής,
πολιτικός, αυτοδιοικητικός παράγοντας ότι θα σέβεστε ότι υπάρχει πια ένα επιτελικό κράτος που σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού, όταν για τον ίδιο τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται οι
κοµµατικές αναµετρήσεις, οι εκλογικές αναµετρήσεις στην Ελλάδα δεν σέβεται κανείς τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να καταλήξετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Πάει η χώρα πάρα πολύ πίσω -κύριε
Πρόεδρε, αυτή είναι η τελευταία µου φράση-, ίσως και αυτό να
είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το Συµβούλιο της Επικρατείας για πρώτη φορά, κατά πάσα πιθανότητα, στα χρονικά θα
βρεθεί αντιµέτωπο µε αυτό το ερώτηµα. Γιατί, κατά πάσα πιθανότητα και αν έχω πληροφορηθεί σωστά, δεν έχει τεθεί ποτέ ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας να κρίνει εάν η µετά τις
εκλογές αλλαγή των όρων του εκλογικού παιχνιδιού είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Ελευθέριος
Αβραµάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την εναρκτήρια οµιλία µου θα ήθελα να ευχαριστήσω από
καρδιάς τους πολίτες του Νοµού Σερρών που µε τίµησαν µε την
ψήφο τους και µε έστειλαν στην Εθνική Αντιπροσωπεία, για να
είµαι η φωνή τους, για να τους υπηρετήσω και όχι απλά να τους
εκπροσωπήσω.
Άκουσα µε προσοχή τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και τα νοµοσχέδια που κατέθεσε όλες αυτές τις µέρες και
έρχοµαι να πω ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έρχεται για
άλλη µια φορά να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Και όπως ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης είχε βαφτίσει τη διαθεσιµότητα
«κινητικότητα», έτσι και σήµερα έρχεται να µας πει ότι ένα συγκεντρωτικό, ακριβό, κοµµατικά ελεγχόµενο και υδροκέφαλο κράτος το ονοµάζει «κράτος επιτελικό».
Προσπάθησε µε σθένος προσωπικά ο ίδιος, και οι Υπουργοί
του, να δείξει τη συµπαράσταση και την αρωγή του, όσον αφορά
τη δηµόσια διοίκηση και τους δηµόσιους λειτουργούς. Στην
πράξη, όµως, αποδείχθηκε σήµερα από την οµιλία του για το
άσυλο πως απαξίωσε το ίδιο το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Και αυτό
το κάνει µε µία αίσθηση που όλοι γνωρίζουµε ότι εδράζεται στο
γεγονός πως είναι ιδεολογικά νεοφιλελεύθερος και ταξικά µερο-
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ληπτικός υπέρ των ισχυρών και σίγουρα όχι ο άνθρωπος που θα
µπορέσει να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους της εργασίας και
του µόχθου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα Κυβέρνηση έχει πραγµατικά ένα σχέδιο και το υλοποιεί µε ταχύτητα. Ο στόχος της είναι
να πετύχει τον απόλυτο κοµµατικό έλεγχο στο κράτος. Η χθεσινή
υπερψήφιση των διατάξεων για το -δήθεν- επιτελικό κράτος είναι
ενδεικτική της αναβίωσης ενός συστήµατος διακυβέρνησης από
το παρελθόν: ασφυκτικός κεντρικός έλεγχος, συγκέντρωση
εξουσιών στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και της Προεδρίας
της Κυβέρνησης, όπως θα λέγεται πλέον το γραφείο του, υποβάθµιση και χειραγώγηση κάθε ελεγκτικού µηχανισµού του κράτους.
Σήµερα, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο προχωράει ακόµη
περισσότερο, επιχειρώντας αυτή τη φορά να αλλοιώσει τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αµφισβητώντας τη λαϊκή ετυµηγορία, που σε πολλές περιπτώσεις
επέλεξε να µην είναι ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης ο απόλυτος κυρίαρχος στα θέµατα διοίκησης των δήµων και των περιφερειών, καταθέτει ένα σύνολο διατάξεων που καθιστούν τον ίδιο
απόλυτο ρυθµιστή.
Η Κυβέρνηση αποφασίζει ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα
των εκλογών, η παράταξη του εκλεγµένου δηµάρχου ή περιφερειάρχη πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία σε όλα τα όργανα. Αποκλείει την ανάδειξη συµβούλου που δεν προέρχεται
από την παράταξη του δηµάρχου σε κάποια θέση ευθύνης,
ακόµη και αν είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και µε αυξηµένα
προσόντα. Υποδεικνύει µία µέθοδο σύµπτυξης δηµοτικών ή περιφερειακών παρατάξεων µόνο µε την παράταξη του δηµάρχου
ή του περιφερειάρχη, απαγορεύοντας, µάλιστα, την ανάκληση
αυτής της σύµπραξης. Δηλαδή λέει «ναι» στον γάµο, «όχι» στο
διαζύγιο. Δεν πρόκειται για διαδικασία σύγκλισης στη βάση ενός
προγράµµατος που θα µπορούσε να είναι θεµιτό. Είναι µία δήλωση υποταγής και προσχώρησης µιας παράταξης στην παράταξη του πλειοψηφούντος δηµάρχου ή του περιφερειάρχη.
Ο σεβασµός της Νέας Δηµοκρατίας στη λαϊκή ετυµηγορία
εξαντλείται τελικά στην προεκλογική περίοδο όταν ζητά την
ψήφο των πολιτών. Δεν µπορείτε να αποδεχτείτε ούτε για τις τοπικές κοινωνίες το ενδεχόµενο να µπορούν να συνεργαστούν, να
συναινέσουν για το κοινό συµφέρον το σύνολο των παρατάξεων.
Δεν θέλετε να κοπιάζουν οι δήµαρχοι και περιφερειάρχες για να
πετύχουν ευρύτερες πλειοψηφίες. Αγωνίζεστε ενάντια σε κάθε
διαδικασία που προωθεί τον διάλογο και τη δηµοκρατική λήψη
αποφάσεων. Θεωρείτε ότι δεν µπορεί να υπάρξει κυβερνησιµότητα, εάν δεν επιβάλλετε σχετική πάντα πλειοψηφία στις µειοψηφίες. Καταδικάζετε τις πλειοψηφούσες παρατάξεις ή στην
υποταγή ή στη διατύπωση απλά των αντιρρήσεών τους.
Προφανώς και υπάρχει ζήτηµα συνταγµατικότητας σε όσα
προβλέπονται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Κυβέρνηση αποφασίζει ουσιαστικά ότι έχει το δικαίωµα να ερµηνεύει τη λαϊκή
ετυµηγορία κατά το δοκούν, να ανατρέπει το εκλογικό αποτέλεσµα και να θεσπίζει µια διαδικασία που καταλύει µία από τις βασικότερες αρχές της δηµοκρατίας µας, που είναι η ισότητα της
ψήφου των πολιτών. Δεν προσπαθεί να ορίσει τον τρόπο διεξαγωγής των επόµενων εκλογών, όπως θα είχε το δικαίωµα, όπως
πολύ σωστά είπε ο προλαλήσας κ. Ραγκούσης, ότι θα µπορούσατε στην πράξη να καταργήσετε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και να κάνετε τη δική σας διοικητική µεταρρύθµιση,
αλλά προσδιορίσατε αυτοβούλως το αποτέλεσµα των εκλογών
που έχει ήδη διεξαχθεί.
Το πολυνοµοσχέδιο είναι γεµάτο από διατάξεις, τροποποιήσεις και ρυθµίσεις που ενισχύουν την πεποίθηση ότι βιάζεστε
να συγκεντρωθούν όλες οι εξουσίες στην Κυβέρνηση και άµεσα
ή έµµεσα στον Πρωθυπουργό. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών
που προτείνετε δεν αφορά επείγοντα ζητήµατα. Το ότι επιλέγετε
να τα καταθέσετε και να τα εγκρίνετε µε αυτή τη διαδικασία του
επείγοντος και κατεπείγοντος δηµιουργεί την αίσθηση ότι θέλετε
να αποφύγετε τον ενδελεχή έλεγχο για τους σκοπούς αυτών των
πρωτοβουλιών σας.
Κοινό και ασφαλές, όµως, συµπέρασµα είναι ότι µόλις µία
µέρα µετά την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού µε
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εκατοντάδες νέες θέσεις µετακλητών και ειδικών συνεργατών
και µάλιστα µειωµένων προσόντων και την αύξηση του µισθολογικού κόστους για όσους υπηρετούν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και όχι µόνο, προσθέσατε µερικές ακόµη εκατοντάδες
νέες θέσεις µετακλητών στην κεντρική Κυβέρνηση και µερικές
ακόµα δεκάδες στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά µάλιστα για τους ΟΤΑ, προκειµένου να ενισχύσετε τις δυνατότητες συναλλαγής µε τις παρατάξεις που δεν εξέλεξαν
δήµαρχο ή περιφερειάρχη, προβλέπετε και νέες θέσεις αντιµισθίας για περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η διάθεσή σας, µάλιστα, να ελέγξετε πλήρως το κράτος το ταχύτερο δυνατό σάς οδηγεί και σε άλλες παρεµβάσεις, σαφώς
αντισυνταγµατικές, όπως αναφέρουµε και στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Η προσπάθεια καθαίρεσης της Προέδρου της
Επιτροπής Ανταγωνισµού µε φωτογραφικές διατάξεις, κατά παράβαση και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, είναι ενδεικτική της αντίληψής σας για τη διακυβέρνηση.
Το ρεσάλτο που επιχειρείτε στη δηµόσια διοίκηση και τις ανεξάρτητες αρχές, το µόνο πρακτικό αποτέλεσµα που θα έχει είναι
να µειωθεί ακόµη περισσότερο η εµπιστοσύνη των πολιτών στις
δοµές του κράτους. Οι πληγές που ακόµη µια φορά ανοίγετε
πλήττουν καίρια κάθε έννοια δηµοσίου συµφέροντος.
Τέλος, µια αναφορά για το πανεπιστηµιακό άσυλο. Εδώ και δεκαετίες επιχειρείτε µε διάφορους τρόπους την κατάργηση του
ακαδηµαϊκού ασύλου, αξιοποιώντας διάφορα περιστατικά, κυρίως στο Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ. Φέρνετε µια διάταξη που
επιτρέπει ουσιαστικά στην Ελληνική Αστυνοµία να επεµβαίνει
εντός των πανεπιστηµίων, ακόµη και µε ανώνυµη καταγγελία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρείτε ότι η υπερψήφιση αυτής της διάταξης τον Αύγουστο
θα αποτρέψει κινητοποιήσεις των φοιτητών που ενδεχοµένως να
διαφωνούν µε τη δική σας οπτική περί ελευθερίας έκφρασης και
διακίνησης ιδεών. Η πιθανότερη, όµως, εξέλιξη -την οποία και
απευχόµαστε- είναι να µετατρέψετε τους πανεπιστηµιακούς χώρους σε πεδία µαχών µεταξύ αστυνοµίας και φοιτητών.
Το χειρότερο είναι ότι µε τον µονοδιάστατο τρόπο µε τον
οποίο προσεγγίζετε τα θέµατα θα προκαλέσετε αντιδράσεις και
σε πανεπιστηµιακούς χώρους όπου δεν υπήρξε ποτέ κανένα
πρόβληµα, όπως στην πόλη των Σερρών και σε άλλες πόλεις της
επαρχίας, που φιλοξενούνται πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Στις Σέρρες εδώ και δεκαετίες οι πανεπιστηµιακοί χώροι αποτελούν σηµαντικό τµήµα της τοπικής κοινωνίας. Δεν δηµιουργήθηκαν ποτέ προβλήµατα και δεν υπήρξε ποτέ αποµόνωση των
δοµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από την τοπική κοινωνία.
Ελπίζουµε ότι δεν θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου για την κάλυψη των ιδιωτικών εµµονών σας.
Ξεκινήσαµε και είπαµε ότι θα κάνουµε προγραµµατική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε! Περιµένουν κι άλλοι συνάδελφοί σας να πάρουν τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Τελειώνω. Δώστε ένα λεπτό σε
έναν νεοεκλεγέντα Βουλευτή.
Είπαµε ότι θα κάνουµε προγραµµατική αντιπολίτευση, εποικοδοµητική, αλλά εκτιµούµε ότι η αρχή που κάνατε δεν είναι αυτή
που θα έπρεπε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλείται ο κ.
Στύλιος Γεώργιος από τη Νέα Δηµοκρατία να λάβει τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα
ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, πριν από λίγο ο Πρόεδρος της
Βουλής ανακοίνωσε ότι στις 18.00’ θα γίνει η ψηφοφορία. Πριν
από πέντε λεπτά, την ώρα που µιλούσε ο προηγούµενος συνάδελφος, ο κ. Βρούτσης κατέθεσε τροπολογία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δύο!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μία βλέπω τώρα. Έχει κι άλλη; Δεν ξέρω.
Μία µου φέρανε.
Κάνετε πολύ κακή αρχή. Είναι µισή ώρα πριν ψηφίσουµε και
µάλιστα προηγουµένως ο κύριος Πρόεδρος µου είπε, για χάρη
συντοµίας, έχουν µιλήσει κάποιοι οµιλητές, να µην µιλήσουµε
αναλυτικά για τις τροπολογίες. Για µία που έφερε ο κ. Βορίδης
εκείνη την ώρα κάτι είπα. Κανονικά πρέπει να υπάρξει κύκλος
οµιλητών. Μισό λεπτό όµως τώρα. Επειδή εδώ έστησε ο κ. Βρούτσης ένα τεράστιο επικοινωνιακό παιχνίδι, θέλω να σας πω δυο
κουβέντες, κύριε Βρούτση.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ που στήσατε όλο το παιχνίδι µε τις
24.000 ευρώ σύνταξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε πρώτα να
δούµε τι θα πει ο Υπουργός, να αναπτύξει τις τροπολογίες και
να ακολουθήσουµε τη διαδικασία, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει θέµα.
Έστησε ολόκληρο επικοινωνιακό παιχνίδι ότι βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
συντάξεις 24.000 ευρώ. Και εδώ φέρνει τη διάταξη που είχε ετοιµάσει η κ. Αχτσιόγλου, η οποία βάζει ανώτατο όριο σε αυτές τις
ελάχιστες περιπτώσεις που είχαν ασφαλιστεί µε το παλιό καθεστώς και έκαναν την αίτηση µετά τη ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου.
Εδώ είναι ο απόλυτος εξευτελισµός όλης της επικοινωνιακής
εκστρατείας που πήγε να στήσει το προηγούµενο διάστηµα. Φέρνει τη διάταξη, που από ό,τι είδα από το αρχείο της κ. Αχτσιόγλου
είναι ακριβώς αντίγραφο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ποιο αρχείο είναι αυτό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να σας το φέρω το δείτε; Πού το βρήκε
η κ. Αχτσιόγλου; Να σας φέρω το αρχείο της που ήταν Υφυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας; Είναι copy-paste! Μην το φοβάστε
πάλι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): «Κόπι-πάστε»!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είναι «κόπι-πάστε», ναι! Αυτό ακριβώς
είναι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα τα πούµε εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υφυπουργέ,
σας παρακαλώ, θα σας δοθεί ο λόγος.
Ωραία, κύριε Πολάκη. Θα ακούσουµε τον Υπουργό και θα
δούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα απαντήσω εγώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ. Θα σας δώσω τον λόγο µετά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Copy-paste είναι, κύριε Βρούτση. Στήσατε ένα παιχνιδάκι και το φέρατε µισή ώρα πριν. Αυτό είναι απόλυτος εξευτελισµός του επικοινωνιακού παιχνιδιού που παίζετε
µία εβδοµάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι! Θα σας δοθεί ο λόγος και θα βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους.
Το επικοινωνιακό ζήτηµα, κύριε Πολάκη, δεν ενδιαφέρει τη
Βουλή των Ελλήνων. Σας ακούσαµε. Βεβαίως, όλοι οι συνάδελφοι και η Νέα Δηµοκρατία όταν ήσασταν κυβέρνηση διαφωνούσαµε -και το λέµε και τώρα- και λέγαµε ότι οι τροπολογίες πρέπει
να έρχονται έγκαιρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, έφεραν άλλες δύο τώρα.
Εδώ είναι άλλες δύο. Είναι άλλες τρεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δύο και τρεις.
Θα ακούσετε τώρα. Δεν θέλω να πω ότι εσείς κατ’ επανάληψη
φέρνατε δώδεκα τροπολογίες σε νοµοσχέδιο. Τα παρακολουθούσαµε, το καταδικάζαµε, αλλά ήταν µία πρακτική η οποία
κακώς γίνεται, αλλά γινόταν.
Μην έρχεστε, λοιπόν, τώρα να µιλήσετε για εξευτελισµό, όταν
είστε οι πρώτοι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφήστε να τελειώσουµε. Ακούστε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Με αυτή την τροπολογία που έφερε
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τώρα για τις εργολαβίες θα ανοίξει κύκλος συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ακούσαµε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, δεν θα ψηφίσουµε. Δεν γίνεται. Θα
ανοίξει κύκλος συζήτησης επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Περιµένετε να τελειώσω. Μα, δεν τελείωσα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Καταργεί τον νόµο για τις εργολαβίες,
για τις υποχρεώσεις του υπεργολάβου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα σέβεστε τις
διαδικασίες, τη διαδικασία.
Ακούστε: Το έχετε κάνει κατ’ επανάληψη. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι εµείς λέµε ότι πρέπει να γίνει συµψηφισµός γι’ αυτό το
πράγµα και δεν πρέπει να γίνεται.
Και θα παρακαλούσαµε όλους τους Υπουργούς να µη φέρνουν
τις τροπολογίες την τελευταία στιγµή.
Όµως, θα δοθεί ο λόγος τώρα στον κύριο Υπουργό να τις αναπτύξει. Αφού τις κατέθεσε, έχει δικαίωµα να τις αναπτύξει.
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
Σας παρακαλώ, θέλουµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε να τελειώσω, µισό λεπτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Ακούστε να σας πω:
Εσείς είστε παλιός Κοινοβουλευτικός, ξέρετε τον Κανονισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος σας ζητώ τώρα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει δικαίωµα ο
Υπουργός -η Βουλή θα αποφασίσει κυριαρχικά µετά- να αναπτύξει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, τις τροπολογίες. Αυτό θα κάνει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος έχω δικαίωµα να πάρω τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε µε να τελειώσω! Σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Επί της διαδικασίας, τι σηµαίνει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, για τη διαδικασία µίλησε ο κ. Καραθανασόπουλος.
Είστε Κοινοβουλευτικός του ΚΚΕ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, θα σας δώσουµε τον λόγο. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εκεί θα
κατέληγα, µε προλάβατε. Περιµένετε, λοιπόν!
Κύριε Υπουργέ, θα αναπτύξετε τις τροπολογίες…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας θέλουµε να τοποθετηθούµε και όχι επί της ουσίας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Τι είναι αυτό που κάνετε; Επί της διαδικασίας θέλουµε τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε να µιλήσω! Διαβάστε τον Κανονισµό! Ελάτε να κάνουµε και κανένα
σεµινάριο για τον Κανονισµό, αν θέλετε!
Θα αναπτύξετε τις τροπολογίες για πέντε λεπτά. Όµως, κύριε
Υπουργέ, θα παρακαλέσω να µη φύγετε. Θα ακολουθήσουµε µία
άλλη πρακτική στις έκτακτες περιστάσεις. Θα ενηµερωθούν όλοι
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µετά από εσάς θα πάρουν τον
λόγο ή αµέσως ή αφού τις µελετήσουν. Θα είστε οπωσδήποτε
εδώ. Τέσσερις, πέντε Βουλευτές θα πάρουν τον λόγο, για να
έχουν όλο τον χρόνο να αντικρούσουν και µετά θα αποφασίσει η
Βουλή.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Βρούτση.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτά που κάνετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα σας δοθεί ο
λόγος! Μισό λεπτό!
Κύριε Καραθανασόπουλε, για τη διαδικασία θέλετε τον λόγο
ή για την ουσία;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη διαδικασία!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Αµφισβητούµε τη διαδικασία, είναι διάτρητη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλουµε να καταγγείλουµε, κύριε Πρόεδρε, τη µεθόδευση της Κυβέρνησης και τη
συµπαιγνία που έκανε µε το Προεδρείο. Παρατείνατε τις διαδικασίες της λειτουργίας της Βουλής, για να κατατεθούν δύο απαράδεκτες τροπολογίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δύο τροπολογίες οι οποίες είναι αισχρές! Και λέµε ότι πρέπει
αυτή η διαδικασία να σταµατήσει εδώ και τώρα και να αποσυρθούν αυτές οι δύο τροπολογίες και να έρθουν µε την κανονική
διαδικασία, αν τολµάει ο κ. Βρούτσης να τις φέρει έτσι όπως
είναι.
Διότι στη µία τροπολογία δέχεται όλο το αντιασφαλιστικό
οπλοστάσιο του νόµου Κατρούγκαλου και για λόγους λαϊκισµού
βάζει ταβάνι στις παρεχόµενες συντάξεις, διατηρώντας τις συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζόµενων και των αυτοαπασχολούµενων.
Και η δεύτερη τροπολογία που φέρνει αφορά την απαίτηση
του ΣΕΒ, προτού καλά-καλά προλάβει να στεγνώσει, να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την ευθύνη και να µεταφερθεί στους
εργολάβους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μπαίνετε στην
ουσία τώρα. Για την ουσία θα σας δοθεί ο λόγος ξανά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης, καταργεί τη δικαιολόγηση της απόλυσης που δεν ήταν κάτι, αλλά αφήνει ανοικτό το χέρι στις επιχειρήσεις να απολύουν εργαζόµενους. Είναι
απαράδεκτα αυτά! Πρέπει να τα αποσύρετε εδώ και τώρα, να
µην µπούµε στη συζήτηση, γιατί δηµιουργούµε νέα ζητήµατα σε
αυτή την εκφυλισµένη µορφή συζήτησης του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Καραθανασόπουλε, θα σας δοθεί ο λόγος, θα έχετε όλη την άνεση και επί
της ουσίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να µην τις κάνει δεκτές
ο επισπεύδων Υπουργός!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τζανακόπουλε, για τη διαδικασία θέλετε να µιλήσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η αρχική
συνεννόηση ήταν ότι µετά τις οµιλίες του κυρίου Πρωθυπουργού
και των πολιτικών Αρχηγών θα δινόταν µία παράταση περίπου
µίας ώρας για να µιλήσουν και άλλοι Βουλευτές και στη συνέχεια
θα προχωρούσαµε στην ονοµαστική ψηφοφορία. Αυτή ήταν η
αρχική προφορική ενηµέρωση την οποία είχα από τον Πρόεδρο
της Βουλής. Στη συνέχεια απ’ ό,τι καταλαβαίνω παρατάθηκε η
διαδικασία και ο Πρόεδρος Βουλής µάς ανακοίνωσε ότι θα πάµε
µέχρι τις 18.00’. Καλώς, το δεχθήκαµε για να µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν χρειαστεί, θα
δοθεί και άλλη παράταση για τις τροπολογίες. Μην ανησυχείτε
γι’ αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απ’ ό,τι φαίνεται, όλο αυτό
δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά µία προσπάθεια να καθυστερήσει η
διαδικασία, ώστε να έρθει εδώ ο κ. Βρούτσης, να καταθέσει, µετά
από τριάντα ώρες διαδικασίας, τρεις τροπολογίες, οι οποίες στην
ουσία τους είναι απαράδεκτες ούτως ή άλλως, αλλά και διαδικαστικά επίσης απαράδεκτες.
Καλούµε το Προεδρείο να µην τις κάνει αποδεκτές ή την Κυβέρνηση να τις αποσύρει τώρα. Η ευθύνη είναι τεράστια. Τα ζητήµατα αυτά δεν µπορούν να λύνονται τελευταία ώρα στις 8
Αυγούστου µετά από διαδικαστικές παραβιάσεις, τις οποίες νοµίζω ότι οφείλει όλο το Κοινοβούλιο και όλες οι πτέρυγές του να
καταγγείλουν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει ζητήσει τον
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λόγο και ο κ. Καµίνης επί της διαδικασίας, αν και ο Κανονισµός
λέει διαφορετικά πράγµατα εκεί. Αναφέρεστε σε άλλα. Η πρακτική που ακολουθείται είναι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας προσπαθήσουµε να
δούµε τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή σε αυτή την Αίθουσα. Τόσες
µέρες έχουµε καταπονηθεί µε τη διαδικασία του επείγοντος.
Έχουµε ένα ογκωδέστατο νοµοσχέδιο µε τελείως ετερόκλητες
διατάξεις. Έρχεται τελευταία στιγµή ο Υπουργός και καταθέτει
τροπολογίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ σηµαντικό περιεχόµενο,
ενώ µας είχε ανακοινωθεί ότι στις 18.00’ θα αρχίσει η διαδικασία
της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Καλούµε την Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή να µην ακολουθήσει
διαδικασίες τις οποίες κατά κόρον στηλίτευε τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει το τελείως απογοητευτικό φαινόµενο να έρχεται από την πρώτη στιγµή της θητείας της και να
επαναλαµβάνει ό,τι χειρότερο έχουµε δει όσον αφορά πρακτικές
υποβάθµισης του Κοινοβουλίου που έχουµε δει τα τελευταία
χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει ζητήσει τον
λόγο και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν περίµενα ποτέ Πρόεδρο ελληνικού Κοινοβουλίου να
λέει ότι «επειδή το κάνατε εσείς, θα το κάνουν κι αυτοί». Απαράδεκτο επιεικώς -ζητάω συγγνώµη για τη µοµφή- αλλά το θεωρώ
απαράδεκτο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν καταλάβατε
µε ποια έννοια το είπα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Το θεωρώ απαράδεκτο, κύριε Πρόεδρε, είπα επειδή
έκαναν τα εγκλήµατα, όπως λέτε εσείς, τα δηµοκρατικά, τα αντιδηµοκρατικά, να τα κάνετε και εσείς. Είναι απαράδεκτο. Αυτά
πρέπει να αποσυρθούν όχι γιατί είναι εναντίον του Κανονισµού,
αλλά τουλάχιστον να κρατήσετε τη σοβαρότητά σας έναν µήνα
µετά τις εκλογές. Εγώ θυµάµαι τι λέγατε για τις τροπολογίες του
ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεστε σήµερα και κάνετε ακριβώς τα ίδια. Είναι
δυνατόν; Δεν µιλώ για τις εργολαβίες ή για τον άνθρωπο της
ΕΥΠ. Δεν µας έφτανε ο Κοντολέοντας, άλλους τρεις θέλουµε
τώρα, άλλα τριάντα επτά χιλιάρικα. Και δεν είναι µόνον αυτά.
Είναι και τα υπόλοιπα. Δεν αναφέροµαι όµως στα υπόλοιπα, αν
είναι σωστά ή λάθος, αλλά στο ότι είναι λάθος η διαδικασία. Μας
βλέπει ο κόσµος. Μας φέρνετε τροπολογίες εδώ, όταν εσείς οι
ίδιοι ως κόµµα στην Αντιπολίτευση καταγγέλλατε τους άλλους.
Και λέει ο Πρόεδρος της Βουλής: «Ναι, κύριε συνάδελφε, έχετε
δίκιο, αλλά το κάνατε και εσείς».
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα το ξαναπώ δέκα φορές, τριάντα φορές για να καταλάβετε
τι κάνετε. Τους δίνετε άλλοθι για να διαµαρτύρονται. Και έχουν
και δίκιο.
Κύριε Υπουργέ, πάρτε τις πίσω για την υστεροφηµία σας και
για τη Νέα Δηµοκρατία σας, γιατί έτσι εκτίθεστε κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
και εγώ είπα ότι δεν πρέπει να γίνεται συµψηφισµός και πρέπει
να δούµε τι µέτρα θα πάρουµε για να διορθωθεί αυτό το κακό.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ
δηλώνει ότι από τη στιγµή που µπαίνετε στην ουσία της συζήτησης είναι µια απαράδεκτη διαδικασία. Καταγγέλλουµε το Προεδρείο γι’ αυτή τη διαδικασία και αποχωρούµε από τη συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Να πάρετε την ευθύνη σας!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχει δικαίωµα να αναπτύξει τις τροπολογίες. Πρέπει να
ακούσει η Βουλή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι παιχνίδια τέτοια!
Ντροπή σας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι ντροπή! Είναι εκτρώµατα αυτά
που κάνετε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Καραθανα-
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σόπουλε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, έχει δικαίωµα να το αναπτύξει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Είναι εκτρώµατα αυτά
που κάνετε!
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
ρίξτε µια µατιά στον Κανονισµό. Ο Υπουργός έχει δικαίωµα,
αφού τις κατέθεσε να τις αναπτύξει. Αυτό που λέτε εσείς είναι
το ύστερον.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε θέσει ένα ερώτηµα. Τις αποσύρει ή όχι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
δόθηκε ο λόγος στον Υπουργό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι συµβόλαια εκτελείτε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ,
εφόσον µπαίνουµε στην ουσία, καταγγέλλουµε επίσης αυτή την
απαράδεκτη διαδικασία και αποχωρούµε από την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν µπαίνουµε
στην ουσία, απλώς πρέπει να τις αναπτύξει ο Υπουργός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αποσύρετε τις τροπολογίες για να
µπούµε στην ψηφοφορία. Αυτό το πράγµα, ό,τι σου είπαν οι εργολάβοι να το κάµεις, δεν γίνεται. Ξέχασέ το!
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να την αποσύρει τώρα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Πάρτε το πίσω, κύριε Υπουργέ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Προσβάλλετε τη Βουλή, Πρόεδρε.
Το Προεδρείο προσβάλλει τη Βουλή!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι το επιτελικό κράτος!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Δεν µπορείτε να ευτελίζετε έτσι το Κοινοβούλιο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι το επιτελικό κράτος!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η Θάνου σάς µάρανε! Δούλοι του ΣΕΒ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρέλειψα. Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου. Είχατε ζητήσει τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο επί του
Κανονισµού µε δύο υπογραφές. Επί του Κανονισµού και όχι επί
της διαδικασίας.
Δεν αφορά µόνο το περιεχόµενο της συγκεκριµένης τροπολογίας, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο ήρθε. Πράγµατι, η Βουλή
τα τέσσερα τελευταία χρόνια βίωσε την εκτροπή από τον Κανονισµό: Διαδικασίες οι οποίες ήταν πέρα από κάθε δεοντολογία,
τις οποίες είχε καταγγέλλει σύσσωµη η Αντιπολίτευση.
Θα θυµίσω ότι αυτό είχε συµβεί µία φορά πριν το 2015 και
ήταν η τελευταία µέρα που λειτούργησε η Βουλή το 2014 εκείνο
τον Δεκέµβρη, λόγω του ότι υπήρχε στη συνέχεια διάλυση λόγω
µη εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Αυτά λοιπόν τα στηλιτεύσαµε για τεσσεράµισι χρόνια όλοι
µαζί, τα οποία δεν άκουγε κανείς από αυτούς που τώρα αποχώρησαν λόγω ευαισθησίας, τίποτα. Δεν άκουγαν τίποτα. Αποφάσιζαν µε την πλειοψηφία. Με ποια πλειοψηφία; Με την ίδια που
θέλετε τώρα να επιβάλλετε µέσω της διαδικασίας αποφάσεις για
πάρα πολύ σοβαρά θέµατα.
Και µόνο ο τίτλος των θεµάτων -δεν µπαίνω επί της ουσίας-
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µάς επιτάσσει να γίνει σοβαρή συζήτηση µέσα στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων και να τηρηθεί ο Κανονισµός. Σοβαρά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
πρέπει να συζητούνται, όπως λέει ο Κανονισµός. Τρεις µέρες
πριν, λέει, να γίνεται η κατάθεση για υπουργικές τροπολογίες,
αλλιώς πρέπει να αιτιολογήσει το επείγον. Δεν υπάρχει επείγον
για τη συγκεκριµένη.
Υπάρχει ένα επείγον νοµοσχέδιο. Είχε γίνει και συµφωνία
ακόµη και µε τον ΣΥΡΙΖΑ και στα νοµοσχέδια αυτά ήταν περιορισµένος ο αριθµός των τροπολογιών. Και θα παρακαλέσω -δεν θα
χρησιµοποιήσω άλλη φράση- τον Υπουργό Εργασίας να αποσύρει την τροπολογία και να τη φέρει στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων να τη συζητήσουµε και ό,τι είναι αναγκαίο να ρυθµιστεί και να δούµε πώς να το βελτιώσουµε, να γίνει, αλλά όχι έτσι.
Το ξεκαθαρίζω από την αρχή.
Το 2014 το κάναµε µια µέρα, την τελευταία. Δεν θα το κάνετε
τώρα από την αρχή. Ξεκάθαρα πράγµατα. Ο σεβασµός στη δηµοκρατία, που δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα επιτρέψουµε να
συνεχιστεί και τώρα. Δεν υπάρχει από εσάς καµµία δικαιολογία
να φέρνετε σε ώρα που έχει κλείσει ουσιαστικά η Βουλή -όταν
είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι στις 16.00’ θα κάναµε την ψηφοφορία- τροπολογία στις 16.45’.
Παρακαλώ, λοιπόν -δεν λέω άλλη φράση- να αποσυρθεί η τροπολογία και να έρθει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να
συζητηθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θεωρούµε την κατάθεση της συγκεκριµένης τροπολογίας κήρυξη πολέµου από την Κυβέρνηση στον πολιτικό πολιτισµό. Θεωρούµε
ότι µόνο και µόνο η προσπάθεια αυτή τη στιγµή, την τελευταία
στιγµή µιας µακράς συζήτησης, να εισαχθούν αυτού του είδους
οι τροπολογίες, χωρίς καµµία ουσιαστική συζήτηση, αποτελεί
πλήγµα γι’ αυτό το Κοινοβούλιο.
Θεωρούµε ότι κάνετε ένα τεράστιο ατόπηµα, κύριε Υπουργέ.
Είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσετε. Είναι σίγουρο ότι είναι προαποφασισµένο ένα τέτοιο κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Το ΜέΡΑ25
αποχωρεί αυτή τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25
αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό µόνο µπορώ να έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώσαµε, κύριε
Πρόεδρε. Αρκετά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Δεν τελειώσαµε, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν µπούµε στην
ουσία, θα αποχωρήσουµε και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο να µας πείτε για τις τροπολογίες και
για τον επείγοντα χαρακτήρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε µια
απάντηση στο αίτηµά µας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τον λόγο σε ένα
νοµοσχέδιο για το οποίο δηµιουργήθηκε αυτή τη στιγµή ιδιαίτερη ένταση, επειδή κατέθεσα δύο τροπολογίες, όπως λέει η Αντιπολίτευση, η οποία αποχώρησε- µε τη µορφή του
κατεπείγοντος. Θα εξηγήσω γιατί. Βιάστηκαν να αποχωρήσουν.
Ίσως είναι και µια εσκεµµένη αποχώρηση, διότι ήξεραν τι θα
ακούσουν και δεν ήθελαν να είναι παρόντες.
Εν πάση περιπτώσει, για µένα αποτελεί τιµή στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο να εισηγούµαι δύο κρίσιµες, επείγουσες, σηµαντικές
και θετικές διατάξεις και την ίδια στιγµή, να φέρνω, επίσης µε τη
µορφή που έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος -και θα εξηγήσω
γιατί- δύο τροπολογίες οι οποίες επίσης είναι σηµαντικές, κρίσιµες και θετικές για τους εργαζόµενους, για τους συνταξιούχους,
για την Ελλάδα που θέλουµε την επόµενη µέρα, γιατί η Ελλάδα
δεν περιµένει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν µπορεί να κωλυσιεργούµε µπροστά σε αγκυλώσεις και ιδεοληψίες και να µένουµε στάσιµοι και αγκυλωµένοι σε ένα χτες
το οποίο έχει τραυµατίσει την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη διάταξη την οποία
έφερα και είναι ήδη ενσωµατωµένη µέσα στο νοµοσχέδιο είναι η
διάταξη µε την οποία µειώνουµε στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι
δόσεων το επιτόκιο από 5% σε 3%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και είναι αυτό που γίνεται και στα ασφαλιστικά ταµεία, όπως
είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά. Κάνουµε άλλη µια προεκλογική
µας εξαγγελία πράξη.
Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω -επειδή η υπόθεση της
ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων στα ασφαλιστικά ταµεία δεν
ήταν εύκολη- και να ενηµερώσω τη Βουλή, τα κόµµατα που έχουν
µείνει µέσα, ότι, δυστυχώς, η κληρονοµιά πριν δεκαπέντε µέρες
που αναλάβαµε την Κυβέρνηση, ήταν ότι το θέµα της ρύθµισης
των εκατόν είκοσι δόσεων δεν µπορούσε να γίνει στα ασφαλιστικά ταµεία, γιατί οι οφειλές του 2017 και 2018 δεν µπορούσαν
να εκκαθαριστούν. Το ξέρουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι που προσπαθούσαν να µπουν στη ρύθµιση και δεν µπορούσαν.
Καταβάλαµε λοιπόν, τεράστια προσπάθεια. Και ευχαριστώ
τους υπαλλήλους του ΚΕΑΟ που µαζί τους καταφέραµε αυτό
που θεωρούσαν όλοι στην αρχή απίστευτο. Ναι, εδώ και δύο
µέρες υπάρχει πλέον απόλυτη πρόσβαση και απρόσκοπτα ο
οποιοδήποτε µπορεί να ρυθµίσει τις οφειλές του και για το 2017
και για το 2018 και αυτή είναι µια πρώτη θετική εξέλιξη της αποφασιστικότητάς µας να εφαρµόσουµε αυτά που πρέπει για το
καλό αυτών που πιστεύουµε.
Το δεύτερο ίσως είναι το πιο σηµαντικό και θεωρώ το κορυφαίο επίτευγµα ως εξαγγελία αυτής της Κυβέρνησης που κατέθεσα στις προγραµµατικές δηλώσεις. Είναι το πρώτο βήµα για
το µεγάλο ψηφιακό άλµα της χώρας σε έναν κρίσιµο τοµέα που
θα λύσουµε παθογένειες δεκαετιών, που θα αντιµετωπίσουµε
προβλήµατα –επιτρέψτε µου την έκφραση- ντροπιαστικά, όταν
οι απόµαχοι του εργασιακού βίου, οι σηµερινοί εργαζόµενοι, οι
χθεσινοί εργαζόµενοι βρίσκονται στις ουρές για να πάρουν το
αυτονόητο, τη σύνταξή τους.
Σήµερα, που ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί, κρύβεται πίσω από τη βαριά
κληρονοµιά που µας άφησε. Αφήνει πάνω από τετρακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες εκκρεµείς κύριες συντάξεις και υποθέσεις, όταν
έλεγε προεκλογικά ότι τα είχε λύσει τα προβλήµατα και αυτός ο
κόσµος περιµένει.
Και σήµερα η Κυβέρνηση έρχεται να απαντήσει σε ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα που διαχρονικά αντιµετωπίζοµε ως
χώρα. Και σήµερα κάνουµε το πρώτο βήµα, µε τη διάταξη του
«ΑΤΛΑ». Ο «ΑΤΛΑΣ» ενσωµατώνεται. Κάνουµε το πρώτο βήµα του
ψηφιακού µετασχηµατισµού στο Υπουργείο Εργασίας και µετά
από αυτό το βήµα θα ακολουθήσει η νοµοθεσία τον Νοέµβριο
του 2019.
Θεού θέλοντος, την 1η Ιουνίου του 2020, το 34,37% των νέων
συντάξεων θα βγαίνει πλέον ψηφιακά. Και τον Ιούνιο του 2021 το
90% των νέων συντάξεων θα βγαίνει επίσης ψηφιακά. Ήταν επείγουσα αυτή η διάταξη ή δεν ήταν, ρωτώ σε αυτούς που έφυγαν
από την Αίθουσα; Γιατί δεν το έκαναν τόσα χρόνια; Γιατί η συγκεκριµένη διάταξη -πρέπει να ξέρετε γιατί υπάρχουν και νέοι στο
Κοινοβούλιο- ήταν διάταξη που είχε ετοιµαστεί από το 20122014. Με τον «ΑΤΛΑ» ξεκινήσαµε τον Μάϊο του 2014. Στο τέλος
Δεκεµβρίου του 2014 παραδώσαµε τον «ΑΤΛΑ» και µάλιστα στην
παράδοση- παραλαβή το είχα δώσει στον κ. Σκουρλέτη.
Είχαν την ευκαιρία, δυστυχώς για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να έχουν φέρει την ψηφιακή σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου
του 2017. Και δεν το έκαναν για λόγους ιδεοληψίας, για λόγους
δικούς τους. Σήµερα όµως, βρισκόµαστε µε πάνω από τετρακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις και αυτό είναι το
πρόβληµα. Κρύβονται και φεύγουν, δεν µπορούν να ακούσουν
την αλήθεια, το τι άφησαν, το τι δηµιούργησαν, τι βαριά κληρονοµιά και τι ανοικτές πληγές.
Και τώρα πάω στις τροπολογίες, οι οποίες είναι επίσης σηµαντικές και έχουν επείγοντα χαρακτήρα και εξηγούµαι. Θέλω, παρακαλώ πολύ, όλο το Κοινοβούλιο, όλες οι πλευρές, να ακούσετε
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µε προσοχή µια συγκεκριµένη στιγµή που θα περιγράψω. Δύο
µέρες µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου, η γενική γραµµατέας των συντάξεων µε ενηµερώνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο
πρόβληµα, ότι υπάρχουν συντάξεις ύψους 24.000 ευρώ, 10.000
ευρώ, 15.000 ευρώ οι οποίες είναι έτοιµες να δοθούν και ρωτά:
«τι πρέπει να κάνετε, κύριε Υπουργέ, τι θα µας πείτε»;
Η πρώτη µου αντίδραση ήταν φυσικά ένα ξάφνιασµα, ήταν µια
αντίδραση, που θα την είχε ο οποιοσδήποτε, αλλά φυσικά η αποφασιστικότητα έπρεπε να τρέξει. Με κατεπείγον e-mail σε όλες
τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ έφυγε εντολή να παγώσουν όλες οι πληρωµές των συντάξεων, οι οποίες είναι υψηλές. Αυτή ήταν η αντίδραση την πρώτη ηµέρα.
Το θέµα πήρε διάσταση επικοινωνιακή, ακούστηκαν αυτά που
ακούστηκαν, δυστυχώς είναι µια αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια;
Ότι υπήρχαν πράγµατι, επειδή άκουσα τον κ. Τσίπρα από αυτό
εδώ το Βήµα να µε εγκαλεί και να λέει ότι δεν υπάρχουν συντάξεις τέτοιου ύψους, όπως έκανε και ο κ. Πολάκης. Παραδίδω και
καταθέτω για τα Πρακτικά τις συντάξεις: 6.500 ευρώ, 7.200
ευρώ, ενδεικτικά 10.500 ευρώ, 23.571 ευρώ µηνιαίες συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι ζητούσαν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Να καθίσω µε σταυρωµένα
τα χέρια και να πληρωθούν αυτές οι συντάξεις; Φυσικά και όχι.
Όµως, για να σταµατήσει αυτό το οποίο είχα µπροστά µου,
έπρεπε να υπάρξει διάταξη νόµου, διότι ο προφορικός λόγος δεν
µπορεί να υπερισχύει του νόµου. Αν στις 25 Αυγούστου κάποιος
υπάλληλος ακολουθούσε τον νόµο και όχι την προφορική εντολή
µου, τότε σαφέστατα θα πληρώνονταν αυτές οι συντάξεις.
Αυτή είναι η απάντηση στον κ. Τσίπρα, στις ανοικτές πληγές
που άφησε η προηγούµενη πολιτική ηγεσία γιατί δεν µερίµνησε
από το 2002 έως το 2016 να κάνει το αυτονόητο, όπως γίνεται
σε όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα του κόσµου -και στο δικό µας
πριν το 2002 και µετά το 2017- να υπάρχει πλαφόν στις συντάξεις. Έρχεται να «κουµπώσει» αυτό, επειδή είπαν λίγο πριν ότι
είχαν έτοιµη τη διάταξη. Αφού την είχαν έτοιµη, γιατί δεν την κατέθεσαν;
Διαβάζω εδώ το έγγραφο, το οποίο πήρε και δηµοσιότητα.
Είναι το έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Παροχών του Υπουργείου Εργασίας -προσέξτε, έχει ενδιαφέρον- η οποία µε ηµεροµηνία 10-7-2018 προειδοποιεί την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας –έναν χρόνο πριν- ότι υπάρχουν συντάξεις
ύψους 23.008 ευρώ και ρωτά τι να κάνει πλέον η υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας, να δώσει ή να µη δώσει τις συντάξεις;
Έναν χρόνο πριν. Μα, τέλος πάντων, πόσο χρόνο χρειάζονταν
για να νοµοθετήσουν; Ανικανότητα ή ανευθυνότητα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δώστε το, παρακαλώ, στον κ. Τσίπρα, ο οποίος έκανε ότι δεν
ήξερε και ότι δεν είχαν και τον χρόνο να αντιδράσουν. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι σε αυτή την
πραγµατικότητα πράγµατι κατέθεσα τροπολογία, η οποία ήταν
χρονοβόρα και επείγουσα, αλλά ήταν τροπολογία η οποία βάζει
πλαφόν στις συντάξεις. Είναι η τροπολογία που έχετε όλοι στα
χέρια σας. Το πλαφόν είναι 4.600 ευρώ. Ενσωµατώνει µέσα και
ανταποδοτικότητα και αναδιανεµητικότητα, µε σεβασµό στους
συνταξιούχους και µε σεβασµό σε όλους αυτούς που –λυπάµαιπερίµεναν να πάρουν τις υψηλές συντάξεις του κ. Κατρούγκαλου
και της κ. Αχτσιόγλου, αλλά δεν µπορεί να γίνει αυτό. Σ’ ένα ευνοµούµενο κράτος, το οποίο σέβεται πρώτα και κύρια τη δηµοκρατία και τη λειτουργία του, δεν µπορούµε να αποδώσουµε
τέτοιες υψηλές συντάξεις.
Καταθέτω και τη διάταξη για το πλαφόν της σύνταξης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
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θέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα θα µιλήσω για τη δεύτερη διάταξη, η οποία έχει επίσης
επείγοντα χαρακτήρα και η οποία για εµάς είναι προτεραιότητα,
γιατί στο επίκεντρο της πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας βρίσκεται ο άνθρωπος και ο εργαζόµενος, ο συνταξιούχος και ο αδύναµος.
Αυτές δεν είναι µόνο λεκτικές εκφράσεις που απλά τις λέµε
για πολιτικούς λόγους. Είναι το DNA, το αξιακό µας σύστηµα το
ίδιο. Γι’ αυτό παίρνουµε και αποφάσεις για να περιφρουρήσουµε
εξελίξεις που βλέπουµε µπροστά µας, οι οποίες υπονοµεύουν
την αγορά εργασίας, υπονοµεύουν τον εργαζόµενο και κάνουν
πλέον τη συµφιλίωση µεταξύ εργαζοµένων και επιχειρήσεων
αδύνατη, δηµιουργούν διχασµό, δηµιουργούν και κάνουν ελκυστική την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας και είναι πρόσφατες διατάξεις τις οποίες ψήφισε παραµονή εκλογών η
προηγούµενη κυβέρνηση.
Μάλιστα το µαρτυρούν και τα στοιχεία. Τα στοιχεία που θα σας
διαβάσω τώρα είναι τα στοιχεία από την «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά θα σας
διαβάσω και τρία παραδείγµατα για να δείτε τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ
όσον αφορά ρυθµίσεις του Εργατικού Δικαίου.
Ακούστε, παρακαλώ: Η πρώτη διάταξη που καταργούµε έχει
ενδιαφέρον. Θα σας δώσω την απάντηση µε τρία παραδείγµατα,
για να καταλάβετε τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ένας ιδιώτης αναθέσει
σ’ έναν ξυλουργό να του κατασκευάσει έπιπλα για το σπίτι του
και εξοφλήσει ο ιδιώτης τον ξυλουργό και παραλάβει τα έπιπλα,
αλλά εν συνεχεία ο ξυλουργός δεν πληρώσει τους εργαζόµενους
που έχει στην επιχείρησή του, δηλαδή τους ανθρώπους του,
τους εργαζόµενούς του, τότε οι τελευταίοι, δηλαδή οι εργαζόµενοι του ξυλουργού, µπορούν να πάνε να ζητήσουν την αµοιβή
τους στον ιδιώτη. Αυτές είναι οι διατάξεις οι τραγελαφικές, οι
ανοίκειες που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα δεύτερο παράδειγµα που δείχνει τον παραλογισµό, και
δηµιουργεί, όµως, και τερατουργήµατα στην ίδια την οικονοµία
είναι το εξής: Ένας καταστηµατάρχης υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχει συνάψει µια συµφωνία µε κάποιον έµπορο κρεάτων για
να του προµηθεύει τα κρέατα στο µαγαζί του. Ο καταστηµατάρχης συνεπής στις υποχρεώσεις του, τις πληρώνει µε συνέπεια
στους χρόνους που έχουν προκαθοριστεί µε την αλυσίδα κρεάτων. Ξαφνικά, όµως, η αλυσίδα κρεάτων, παρ’ όλο που παίρνει
τα χρήµατα από τον καταστηµατάρχη, σταµατάει να πληρώνει
τους εργαζόµενους. Τι θα συµβεί; Με τις διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ
οι εργαζόµενοι του καταστήµατος της αλυσίδας κρεάτων, θα
πάνε να ζητήσουν τα χρήµατά τους από το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Καταλαβαίνετε τι ψήφισαν;
Τρίτο παράδειγµα. Αν θεωρητικά ο παγκόσµιος κολοσσός της
«APPLE» ανέθετε σε µια ελληνική εταιρεία την ανάπτυξη εδώ
στην Ελλάδα ενός λογισµικού συστήµατος µε Έλληνες επιστήµονες, οι οποίοι εδώ θα ανέπτυσσαν το λογισµικό τους και η
«APPLE» θα σύναπτε συµφωνία µαζί τους για να παίρνει την τεχνογνωσία και τη γνώση του λογισµικού, η «APPLE» και η κάθε
«APPLE» θα έπρεπε ταυτόχρονα να φτιάξει κι άλλη µια εταιρεία
δίπλα µε τους καλύτερους λογιστές και δικηγόρους για να παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση της ελληνικής εταιρείας.
Γιατί αν αυτή η ελληνική εταιρεία αποφάσιζε να µην πληρώσει
τους εργαζόµενους, τότε οι εργαζόµενοι θα προσέφευγαν στην
«APPLE» για να πάρουν τα χρήµατά τους. Αυτή δυστυχώς είναι
η εικόνα. Όχι η «APPLE» δεν θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί µε τέτοιες αντιλήψεις ιδεοληπτικές θα ακούν Ελλάδα και θα φεύγουν
οι επιχειρήσεις. Αυτό καταργούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ώρα θα βάλετε ή είναι
νέα ήθη και έθιµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε.
Τελειώνει ο κύριος Υπουργός.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η τελευταία έχει να κάνει µε το ζήτηµα µιας διάταξης που ήρθε
ξαφνικά προεκλογικά, στην οποία κατά κόρον η κυβέρνηση διαφήµισε ότι είναι η διάταξη που περιφρουρεί τον εργαζόµενο, διασφαλίζει τα δικαιώµατά του. Για ακούστε τι συνέβη εδώ. Θα σας
πω τα στοιχεία. Είναι η ονοµαζόµενη –όπως την έλεγαν τότε- «βάσιµος λόγος απόλυσης». Ακούστε τα αποτελέσµατα: Με βάση τη
διάταξη αυτή της κυβέρνησης τότε, θα έπρεπε να περιφρουρούνται τα έσοδα.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του Κινήµατος
Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας διαβάσω µερικά νούµερα για να καταλάβετε πού
βρισκόµαστε. Τα νούµερα αυτά που θα σας διαβάσω είναι επίσηµα, είναι δηµοσιευµένα από την «ΕΡΓΑΝΗ» και αυτό αποδεικνύει το πόσο βλαπτικές ήταν αυτές οι διατάξεις τις οποίες
σήµερα αλλάζουµε και βελτιώνουµε υπέρ των εργαζοµένων.
Η διάταξη ήρθε τον Μάιο του 2019. Ακούστε τα αποτελέσµατα
απολύσεων µε βάση τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ»: Το 2018 οι απολύσεις ήταν εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις. Το 2019 ήταν διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες
διακόσιες σαράντα. Έγιναν δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα έξι απολύσεις περισσότερες, λόγω της διάταξης. Πάω παρακάτω: Τον Ιούνιο του 2019 έγιναν διακόσιες σαράντα εννέα
χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα µία απολύσεις. Το 2019 διακόσιες
πενήντα οκτώ χιλιάδες ογδόντα δύο, δηλαδή οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες µία περισσότερες απολύσεις µετά τη διάταξη.
Πάω στην άλλη περίπτωση, για τον Ιούλιο που µόλις έκλεισε:
Οι απολύσεις ήταν διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες
ενενήντα το 2018, διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες δέκα το
2019, δηλαδή δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι περισσότερες
απολύσεις και το ισοζύγιο της «ΕΡΓΑΝΗ» βγάζει και τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο δύο χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς αρνητικό και έξι
χιλιάδες ογδόντα µία επίσης ισοζύγιο αρνητικό, συγκριτικά το
2018 µε το 2019. Είχαµε οκτώ χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερις θέσεις εργασίας χαµένες λόγω αυτής της διάταξης.
Είµαστε υποχρεωµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αντιδράσουµε και αντιδρούµε. Δείχνουµε αποφασιστικότητα, αντανακλαστικά, ευαισθησία για το καλό της πατρίδας. Η Ελλάδα δεν
µπορεί να περιµένει. Αφαιρούµε αυτές τις ιδεοληπτικές εργασιακές διατάξεις και προχωράµε µπροστά. Αυτές είναι οι αποφάσεις
µας, έτσι προχωράµε, για την Ελλάδα του αύριο, για την Ελλάδα
που αξίζει στους Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Είπα στην αρχή ότι κυριαρχικά
αποφασίζει η Βουλή. Δεν θυµόµουν τη διάταξη να σας την πω,
γιατί δεν µπορώ να θυµάµαι όλες τις διατάξεις του Κανονισµού,
ξέρω πολύ καλά, όµως, το περιεχόµενο. Είπα στους συνεργάτες
µου να µου βρουν τη διάταξη και σας τη διαβάζω. «Προσθήκες ή
τροπολογίες Βουλευτών πρέπει να υποβληθούν τρεις µέρες πριν»
πράγµατι, κύριε Κεγκέρογλου. Αν, όµως, υπάρχει περίπτωση αµφισβήτησης για οτιδήποτε, ο Πρόεδρος ερωτά τη Βουλή που αποφαίνεται αποκλειστικά µε ανάταση ή έγερση -προσέξτε το
συµπλεκτικό τώρα- και χωρίς συζήτηση. Εγώ τι είπα; Να γίνει συζήτηση. Κακώς έφυγαν. Επί της ουσίας θα συζητούσαµε µετά.
Συνεπώς είναι λάθος η αποχώρηση. Γιατί; Έπρεπε να τεθεί, να
ακούσουµε τον Υπουργό, να δούµε το επείγον. Είναι διατάξεις,
οι οποίες είναι επωφελείς για το δηµόσιο. Βέβαια εδώ, κύριε Κεγκέρογλου, δεν µπορεί να εφαρµοστεί η παράγραφος 4 του 88,
όπως επικαλείστε, διότι το άρθρο 73 του Συντάγµατος λέει ότι
δεν µπορούµε να τις συζητήσουµε όταν έχουµε επιβάρυνση του
προϋπολογισµού.
Εδώ, όµως, όχι µόνο επιβάρυνση του προϋπολογισµού δεν
έχουµε, αλλά και η ίδια η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κράτους -πράγµα το οποίο δεν είχα διαβάσει, δεν το είχα προσέξει και τώρα διαβάζω τον Κανονισµό- λέει ότι οι προτεινόµενες
διατάξεις έχουν τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα. Πρώτον, ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τη θέσπιση ανωτάτου ορίου στο
συνολικό ακαθάριστο ποσό. Η εξοικονόµηση αυτή για τα έτη ’19,
’20, ’21, ’22, ’23 εκτιµάται στα ποσά αυτά που αναφέρει. Συνεπώς
εδώ έχουµε θετικά ζητήµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε, κύριε
Κεγκέρογλου, µη βιάζεστε, µπορεί να σας καλύψω.
Το µόνο σωστό είναι αυτό που είπατε εσείς και άλλοι συνάδελφοι ότι δεν πρέπει να έρχονται τελευταία στιγµή. Το καταλαβαίνω, αλλά θα υπήρχε οικονοµική επιβάρυνση του δηµοσίου αν
προλάβαιναν να πληρωθούν και δεν έρχονταν αυτές οι τροπολογίες. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν αργά.
Βέβαια, θα µου πείτε ότι υπάρχουν διατάξεις που θα µπορούσαν να αναζητηθούν και να πει το δηµόσιο...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ας τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν είναι θέµα,
κύριε Τζαβάρα, µπορεί να έχετε δίκιο που λέτε να τελειώνουµε,
αλλά πρέπει αυτό που λέµε να γίνεται και κατανοητό, να πείθουµε. Εάν δεν µπορέσουµε να πείσουµε, δεν γίνεται λόγος.
Συνεπώς είναι λάθος αυτό που έγινε. Βεβαίως, δεν πρέπει να
έρχονται, κύριε Υπουργέ, την τελευταία στιγµή τόσο σοβαρές
τροπολογίες. Όµως είναι καθ’ όλα σύννοµα εκτός, όπως σας
είπα, από την τροπολογία. Για αυτό λέει και χωρίς συζήτηση και
πάρα ταύτα είπαµε µε συζήτηση, γιατί το θυµόµουν αλλά δεν
µπορούσα να το βρω.
Τώρα φαντάζοµαι οι συνάδελφοι που αποχώρησαν, αποχώρησαν για τη συζήτηση των τροπολογιών και το λέω αυτό για να το
ακούσουν. Δεν νοµίζω ότι αποχώρησαν και για την ψηφοφορία,
πολύ περισσότερο αφού έχουν θέσει ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αυτό είναι δικό τους θέµα, βέβαια.
Συνεπώς µπορούµε τώρα να δούµε εάν θα γίνουν δεκτές οι
τροπολογίες από εσάς εδώ, από την Ολοµέλεια. Δεν το αποφασίζει το Προεδρείο, η Ολοµέλεια θα το αποφασίσει. Αν θέλουν
οι συνάδελφοι που το ακούν να έρθουν, ας έρθουν.
Ακούστε γίνονταν πολλά. Αν θέλετε να επανέλθουµε σε µια
τάξη και να εφαρµόζεται ο Κανονισµός κανονικά, µιας και επανερχόµαστε στην κανονικότητα σε όλα τα πράγµατα -και πάνω
από όλα πρέπει να επανέλθουµε στους θεσµούς- τότε είναι
λάθος που αποχώρησαν. Μπορούσαµε εδώ να καθίσουµε να συζητήσουµε και να δώσουµε και µία παράταση, όσο χρειαζόταν,
για να µπορέσετε να µελετήσετε και να µιλήσετε επί ουσίας. Είπαµε ότι στις έξι θα γίνει η ψηφοφορία, αλλά δεν είναι το θέµα
να φύγουµε ακριβώς στις έξι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο επί της ουσίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ που µου δίνετε τον
λόγο να ολοκληρώσω µετά από το ερώτηµα εάν επιµένει ο κύριος Υπουργός, γιατί αυτό το ερώτηµα έβαλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στον κύριο
Υπουργό µπορείτε να κάνετε εκκλήσεις. Αυτό είναι άλλο θέµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφού έκανα, λοιπόν, την έκκληση και πήρα την απάντηση έµµεσα βέβαια, θέλω να πω δύο
λόγια που έχουν να κάνουν µε τα προηγούµενα και τα συµπεράσµατα που βγάλαµε από την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού.
Πρώτον, η διάταξη που αφορά την µείωση του 5% σε 3% είναι
κανονικό άρθρο του νοµοσχεδίου και δεν είναι τροπολογία. Άρα,
λοιπόν, είπε ένα αναληθές στοιχείο ο κύριος Υπουργός από το
Βήµα της Βουλής.
Δεύτερον, η τροπολογία που αφορά το πλαφόν στις συντάξεις
είναι αµφισβητούµενη. Πλαφόν υπάρχει στις συντάξεις. Σε κάθε
περίπτωση θα µπορούσε να φέρει το πλαφόν στις συντάξεις,
αλλά όχι αλλαγή του τρόπου υπολογισµού, γιατί αυτό χρειάζεται
γνωµοδοτήσεις και άλλων θεσµικών οργάνων της χώρας. Αν δεν
γνωρίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέλω
να τον πληροφορήσω…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη. Πάνω
σε αυτό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχετε πάρει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;
Από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπήρχε έκθεση την ώρα της
κατάθεσης.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα, δεν είναι υποχρέωσή του.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σε κάθε περίπτωση έρχεται ο
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ρώτησα νοµικά, γιατί ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει. Μου λένε ότι υπάρχει.
Δεν προλάβαµε κι εµείς να διαβάσουµε. Υπάρχει απόφαση της
ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τώρα κατατέθηκε η έκθεση. Όχι
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν υπάρχει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπάρχει, υπάρχει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έρχεται ο Υπουργός κοντά σε
αυτό το δήθεν επείγον, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα εκδιδόταν καµµία σύνταξη εφόσον αυτή ήταν η πολιτική βούληση και
κολλάει και αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων
χωρίς διάλογο και χωρίς γνωµοδότηση των αρµοδίων θεσµικών
οργάνων της χώρας. Tα όργανα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν την
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, την έκθεση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Επίσης, έρχεται και κολλάει µια τροπολογία που
αφορά εργασιακά δικαιώµατα και µε ευρύτερο τρόπο ατοµικά
δικαιώµατα, µε την έννοια του κατεπείγοντος. Όχι. Δεν είναι κατεπείγον, δεν µπορεί να συζητηθεί µετά την τυπική λήξη της συνεδρίασης που ήταν στις τέσσερις το µεσηµέρι. Είχε ανακοινώσει
το Προεδρείο ότι τέσσερις η ώρα θα λήξει η συνεδρίαση. Αυτά
δεν είχαν γίνει ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ! Ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ! Τον ξεπεράσατε. Τον αντιγράφετε. Και µη µου πείτε όχι, κύριε Υπουργέ. Τον
αντιγράφετε. Και κάνετε και κακή αντιγραφή. Όχι, δεν θα συµµετάσχουµε στην παραποίηση.
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν µπαίνω στην ουσία,
γιατί κι αυτή είναι αρνητική. Αλλά δεν µε ενδιαφέρει η ουσία. Με
ενδιαφέρει ότι παραβιάζεται ο Κανονισµός. Στην παραβίαση του
Κανονισµού µε χειρότερο τρόπο απ’ ό,τι του ΣΥΡΙΖΑ εµείς δεν
θα συναινέσουµε. Πάρτε το χαµπάρι, κύριε Βρούτση. Μπορούσατε αυτή την τροπολογία να την είχατε φτιάξει εδώ και µέρες
να έρθει στην ώρα της. Αντί να είστε στα πορτοπαράθυρα σαν
εµένα -εγώ είµαι της Αντιπολίτευσης, δικαιούµαι να είµαι- να κάτσετε να δουλέψετε να τη βγάλετε στην ώρα της! Εντάξει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Νοµίζω ότι το
θέµα έχει εξαντληθεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Πού έχει εξαντληθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα εφαρµόσουµε
τον Κανονισµό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Τώρα θα τον εφαρµόσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κανονισµός λέει
«ή µε ανάταση» για να συζητηθεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διασταλτική ερµηνεία
του Κανονισµού δεν θα κάνετε εδώ. Μιλούσε µισή ώρα ο Υπουργός. Δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος ενός κόµµατος; Σοβαρά µιλάτε;
Ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για την ουσία τον
θέλετε;
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για µας, όπως είπα προηγουµένως, είναι θέµα αρχής. Ξεκάθαρα πράγµατα. Σε «ντροπολογίες» έτσι δεν πρόκειται να συµµετάσχουµε.
Δεύτερον, «κανονικότητα» λέγατε ως κόµµα προεκλογικά.
Αυτό το λέτε κανονικότητα; Να ψηφίζετε µόνοι σας, γιατί ξαφνικά
φέρνετε τροπολογίες; Είναι σωστό αυτό;
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Επίσης, θα πω κάτι σε όλους. Αν είναι όντως επείγον, συµφωνώ µαζί σας. Είναι επείγον. Να µην κλείσει η Βουλή. Να κάτσουµε και στις 15 και στις 16 και στις 17 του µηνός να
δουλέψουµε εδώ µέσα. Γιατί φέρνετε µία ώρα πριν αυτή την
ιστορία;
Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι σύµπτωση που προεδρεύων
σήµερα είναι ο κύριος Πρόεδρος. Θέλω να το πιστέψω ειλικρινά.
Τέσσερις η ώρα είπατε ότι ήρθε η ιστορία από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν σέβεστε τους θεσµούς. Και
δίνετε σε αυτούς το δικαίωµα να εκθέτουν όλη την παράταξή
σας.
Λυπάµαι ειλικρινά. Δεν µπορούµε να συµµετέχουµε ούτε εµείς.
Αποχωρούµε.
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής
Λύσης αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα και ακούσαµε αυτές τις µέρες πολλές φορές την έννοια της αποφασιστικότητας και της κυβερνησιµότητας ως το αγαθό το οποίο λείπει
από τη χώρα για να µπορέσει να πάει µπροστά. Εάν, όµως, αυτή
η αποφασιστικότητα και αυτή η κυβερνησιµότητα σηµαίνει ότι
υπάρχει έλλειψη σεβασµού σε βασικούς θεσµούς δηµοκρατίας,
διαβούλευσης και διαδικασιών, τότε σηµαίνει, κύριε Πρόεδρε,
ότι δεν έχουµε καταλάβει ποια ήταν τα αίτια της κρίσης που δέκα
χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό.
Διότι η κρίση δεν ήταν απλώς ένας εκτροχιασµός του προϋπολογισµού. Ήταν ο θεσµικός εκτροχιασµός, η αδιαφάνεια, η οποία
επέτρεψε την αυθαιρεσία της εξουσίας, να καταχρεωθεί η χώρα
και να µην ελεγχθεί τελικά ο προϋπολογισµός και να υπάρξει
ακόµα και η απάτη των στατιστικών και να το πληρώνει αυτό η
χώρα µε την έλλειψη αξιοπιστίας.
Εάν, λοιπόν, µετά από τόσα χρόνια δεν θεωρείτε ότι πρέπει να
υπάρξει θεσµική κατοχύρωση στη χώρα µας αυτών των δηµοκρατικών διαδικασιών και λόγω κυβερνησιµότητας µπορείτε να
αυθαιρετείτε, κάνετε µια πολύ κακή αρχή.
Και ενώ είχε ξεκινήσει πράγµατι µε τις προγραµµατικές δηλώσεις ένα κλίµα σε αυτή την Αίθουσα που πολλά χρόνια είχαµε να
δούµε, δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό το ανατρέπετε µε τις πρόχειρες πρακτικές σας, που δεν είναι απλώς πρόχειρες αλλά και
αυθαίρετες και θίγουν το δηµοκρατικό αίσθηµα αυτής της Αίθουσας και άρα και τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Γι’ αυτό και εµείς θα αποχωρήσουµε, γιατί δεν δεχόµαστε
αυτή τη διαδικασία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας παρακαλώ! Έχετε αναλογιστεί τις ευθύνες σας;
Θα αποχωρήσουµε, γιατί δεν δεχόµαστε να έρχονται την τελευταία στιγµή τροπολογίες για ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα του ελληνικού λαού, χωρίς να µπορούµε να έχουµε καν
γνώση αυτών των πραγµάτων.
Και εσείς ακόµα, κύριε Πρόεδρε, µπερδευόσασταν, όταν προσπαθούσατε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.
Παρακαλούµε για το καλό του τόπου και µε αφορµή ενός νέου
ξεκινήµατος το οποίο κάνετε εσείς, αφήστε αυτά τα µεγαλεπήβολα περί κυβερνησιµότητας και αποφασιστικότητας και δείτε
τον σεβασµό των θεσµών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πρόεδρε,
πριν φύγετε, να σας πω το εξής. Εξήγησα τι λένε οι διατάξεις
του Κανονισµού σε συνδυασµό µε τις συνταγµατικές διατάξεις.
Άρα αυτό δεν είναι θέµα του Προεδρείου. Είναι θέµα της Βουλής. Η Ολοµέλεια, λοιπόν, θα αποφασίσει τώρα µε ανάταση ή µε
έγερση εάν θα συζητηθούν, για να τελειώνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έθεσα
θέµα Κανονισµού. Έθεσα θέµα ουσιαστικής δηµοκρατικής δεοντολογίας.
(Στο σηµείο αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής αποχωρεί από την Αίθουσα)
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί του θέµατος που συζητάµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για τι ακριβώς;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Για το θέµα που συζητάµε, για την αποχώρηση των υπολοίπων
κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό είναι δικό
τους θέµα. Δεν συζητείται αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Σας παρακαλούµε! Πρέπει να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν προβλέπεται
να κρίνουµε ενέργειες των κοµµάτων, γιατί αποχωρούν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Δεν κρίνουµε ενέργειες. Πολιτικά µιλάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Πρόεδρε, έχω δικαίωµα να πάρω τον λόγο.
Παρακολουθούµε ένα θέατρο του παραλόγου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό πρέπει να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό.
Το µόνο που θέλει να κρύψει η Αντιπολίτευση είναι τις εσωτερικές της αντιφάσεις. Ακούσαµε την κ. Φωτίου πριν από λίγο να
µας λέει ότι η διάταξη για το άσυλο δεν λύνει ένα ανύπαρκτο
πρόβληµα, δηλαδή και δεν το λύνει και δεν υπάρχει το πρόβληµα. Αυτά τα δύο δεν µπορούν να συµβαίνουν µαζί.
Ο κ. Πολάκης πριν από λίγα λεπτά κατηγόρησε τον κ. Βρούτση
ότι έφερε µία τροπολογία που την είχαν ήδη έτοιµη. Και έφυγε
για να µην ψηφιστεί η δική τους τροπολογία. Είναι, δηλαδή,
πράγµατα τα οποία δεν στέκουν στην λογική. Αυτός είναι ο µόνος
λόγος για τον οποίο έφυγαν. Και η Νέα Δηµοκρατία δεν δέχεται
µαθήµατα απ’ αυτούς οι οποίοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για
να περάσουν αυτές τις τροπολογίες πριν από λίγες εβδοµάδες.
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Δεν δέχεται µαθήµατα από αυτούς που πέρασαν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν η Βουλή ήταν κλειστή. Τα ξεχάσαµε αυτά; Νοµίζουν ότι τα ξέχασε ο ελληνικός λαός; Όχι. Η Νέα
Δηµοκρατία, λοιπόν, µε αίσθηµα ευθύνης έρχεται και φέρνει
αυτές τις τροπολογίες και µε αυτό το αίσθηµα ευθύνης θα τις
ψηφίσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Πιερρακάκης έχει τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, έχει κατατεθεί µια
βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 29 και ειδικό 17, για τη
µεταφορά του τµήµατος µητρώου εκ νέου στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν
γίνει και οι σχετικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, πάµε να ψηφίσουµε να τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα τελειώσουµε,
κυρία Μπακογιάννη, δεν ανέκυψε ένα θέµα τυχαίο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να φύγουµε, όµως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος έχει τον λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, για το τυπικό της υπόθεσης, παρακαλώ στον
τίτλο: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, να προστεθεί «και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Επίσης, γίνονται δεκτές όλες οι υπουργικές τροπολογίες, καθώς
επίσης και οι βουλευτικές τροπολογίες του κ. Πλεύρη µε γενικό
αριθµό 29 και ειδικό 17 και του κ. Κατσαφάδου µε γενικό αριθµό
23 και ειδικό 11.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό επανέρχονται στην Αίθουσα οι Βουλευτές
του Κινήµατος Αλλαγής, οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα προχωρήσουµε στην υπόλοιπη διαδικασία που
προβλέπεται.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλα επείγοντα ζητήµατα».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Συνασπισµός
Ριζοσπαστικής Αριστεράς αποχώρησε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και η ψήφιση τους θα
γίνει χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί των άρθρων
1 έως 12, 64, 65 και 101, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Αχτσιόγλου Έφη. Απούσα.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη. Απούσα.
Ο κ. Αλεξιάδης Τρύφων. Απών.
Η κ. Αυγέρη Δώρα. Απούσα.
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα. Απούσα.
Ο κ. Δρίτσας Θοδωρής. Απών.
Η κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα. Απούσα.
Ο κ. Ηγουµενίδης Νικόλαος. Απών.
Η κ. Κασιµάτη Νίνα. Απούσα.
Ο κ. Κατρούγκαλος Γεώργιος. Απών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρά. Απούσα.
Ο κ. Λάππας Σπύρος. Απών.
Ο κ. Μπάρκας Κώστας. Απών.
Ο κ. Μπουρνούς Γιάννης. Απών.
Ο κ. Μωραΐτης Θάνος. Απών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα. Απούσα.
Ο κ. Παππάς Νίκος. Απών.
Ο κ. Πολάκης Παύλος. Απών.
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Η κ. Πούλου Γιώτα. Απούσα.
Ο κ. Σκουρλέτης Πάνος. Απών.
Ο κ. Σκουρολιάκος Πάνος. Απών.
Ο κ. Σπίρτζης Χρήστος. Απών.
Ο κ. Συρµαλένιος Νίκος. Απών.
Η κ. Τελιγιορίδου Ολυµπία. Απούσα.
Ο κ. Τζανακόπουλος Δηµήτρης. Απών.
Η κ. Τζούφη Μερόπη. Απούσα.
Ο κ. Τσίπρας Γιώργος. Απών.
Ο κ. Φάµελλος Σωκράτης. Απών.
Ο κ. Χαρίτσης Αλέξης. Απών.
Η κ. Χρηστίδου Ραλλία. Απούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών και συνεπώς η αίτηση απορρίπτεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει επίσης υποβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας επί του άρθρου 64, της οποίας το κείµενο
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούκος Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Η κ. Κοµνηνάκα Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Παπαναστάσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Στολτίδης Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία δι’ εκφωνήσεως που
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θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 72Α
του Κανονισµού της Βουλής.
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο 64 λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 64 λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία και ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει
έλθει στο Προεδρείο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, επιστολή συναδέλφου Βουλευτού µε την οποία µας
γνωστοποιεί την ψήφο της. Η ψήφος αυτή θα ανακοινωθεί και θα
συνυπολογιστεί στην καταµέτρηση που θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Υπάρχει
συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Η επιστολή, η οποία απεστάλη στο Προεδρείο από τη συνάδελφο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής,
θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η συνάδελφος Βουλευτής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη δεν θα παρευρεθεί στη
σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωστοποιεί µε επιστολή της πως αν ήταν παρούσα θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Επίσης, ο κ. Χαράλαµπος Καστανίδης απουσιάζει και µε επιστολή µάς γνωρίζει ότι αν ήταν παρών θα ψήφιζε σύµφωνα µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη θέση του κόµµατός του.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και
παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μέχρι να
ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, προχωράµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 39 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 40 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 48 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 49 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 58 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 59 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 60 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 61 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63, ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 64 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 83 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
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το άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 97 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 99 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 102 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 104 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 106 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 19 και ειδικό αριθµό 7 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 19 και ειδικό αριθµό 7 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 20 και ειδικό αριθµό 8 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 20 και ειδικό αριθµό 8 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 21 και ειδικό αριθµό 9 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 21 και ειδικό αριθµό 9 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 22 και ειδικό αριθµό 10 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 22 και ειδικό αριθµό 10 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 12 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 12 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 25 και ειδικό αριθµό 13 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
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η τροπολογία µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό αριθµό 13 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 26 και ειδικό αριθµό 14 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 26 και ειδικό αριθµό 14 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 27 και ειδικό αριθµό 15 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 27 και ειδικό αριθµό 15 έγινε
δεκτή ως έχει οµόφωνα και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 28 και ειδικό αριθµό 16 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 28 και ειδικό αριθµό 16 έγινε
δεκτή ως έχει οµόφωνα και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 23 και ειδικό αριθµό 11 ως έχει;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 23 και ειδικό αριθµό 11 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 29 και ειδικό αριθµό 17 ως έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 29 και ειδικό αριθµό 17 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 198 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 64, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 162 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 64, δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Εψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 21 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το άρθρο 64 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήµατα» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των
άρθρων και επί των τροπολογιών.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήµατα», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήµατα
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Σύµπραξη δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α’ 133),
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δηµοτικές παρατάξεις µπορούν να
συµπράττουν, εφόσον µια από αυτές είναι η παράταξη µε την
οποία έχει εκλεγεί ο δήµαρχος. Το πρακτικό για τη σύµπραξη
υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δηµοτικής
αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από
την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που συµπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται
στον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αµελλητί από τον πρόεδρο του συµβουλίου ή,
σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες
ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από
την κατάθεση του πρακτικού, οι συµπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπραττουσών παρατάξεων και
λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη ο δήµαρχος, για
την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δηµοτικού συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η
οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαµβάνει κατά τη διαδικασία
του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόµενος κατά σειρά ανα-
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πληρωµατικός δηµοτικός σύµβουλος του ιδίου συνδυασµού της
ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και
καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της νέας παράταξης».
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 101 του ν. 4555/2018 (A’
133), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις µπορούν
να συµπράττουν, εφόσον µια από αυτές είναι η παράταξη µε την
οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης. Το πρακτικό για τη σύµπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε
τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που συµπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το
πρακτικό υποβάλλεται στον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον
οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που
είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αµελλητί από τον
πρόεδρο του συµβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει
εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού οι
συµπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη η οποία
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη µε την
οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης περιφερειακού συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη
θέση του καταλαµβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του
ν. 3852/2010, ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωµατικός περιφερειακός σύµβουλος του ιδίου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής
περιφέρειας, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο όποιος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της νέας παράταξης».
Άρθρο 2
Συγκρότηση - Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 74
Συγκρότηση και εκλογή οικονοµικής επιτροπής
και επιτροπής ποιότητας ζωής
1. Η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιδήµαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόµη αντιδηµάρχους ως µέλη
οριζόµενα από τον δήµαρχο και από τέσσερα (4) µέλη, αν το
συµβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) µέλη, έξι (6) µέλη, αν το
συµβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) µέλη και οκτώ (8)
µέλη, αν το συµβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη.
Τα µη οριζόµενα µέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα εκλεγόµενα µέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) µέλος στις επταµελείς, δύο (2) µέλη στις
εννεαµελείς και τρία (3) µέλη στις ενδεκαµελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη µε την οποία εξελέγη
ο δήµαρχος.
2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την
εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία
τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας
ζωής, µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισµό των µελών κάθε παράταξης στην οικο-
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νοµική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται ο
συνολικός αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου µε τον
αριθµό των εκλεγόµενων µελών και ο αριθµός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε
παράταξης µε το εκλογικό µέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει
στις επιτροπές αριθµό µελών ίσο µε το ακέραιο µέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως µια ενιαία παράταξη. Εφόσον
το άθροισµα των µελών που έχουν εκλεγεί κατ’ εφαρµογή του
ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθµού των
µελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν
ανά µια, ακόµα και εάν δεν έχουν εκλέξει µέλος κατά τα ανωτέρω, ένα µέλος µε βάση το µεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω
διαίρεσης και µέχρι συµπλήρωσης των µελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασµός
που έχει λάβει µεγαλύτερο αριθµό ψήφων στις δηµοτικές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός του εκλεγέντος δηµάρχου
δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθµό µελών που προβλέπεται στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθµός των µελών
που εκλέγει προσαυξάνεται µέχρι του αριθµού αυτού αφαιρουµένων ισάριθµων εδρών ανά µία από τις παρατάξεις που έλαβαν
τον µικρότερο αριθµό ψήφων στις δηµοτικές εκλογές, εφόσον
έχουν εκλέξει µέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των µελών γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη µε µυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται
το όνοµα της παράταξης και ακολούθως τα ονόµατα των υποψηφίων µελών της επιτροπής. Κάθε δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του σε τόσους υποψηφίους
δηµοτικούς συµβούλους, όσος ο αριθµός των συµβούλων που
εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο µε µεγαλύτερο αριθµό επιτρεπόµενων σταυρών προτίµησης δεν λαµβάνεται υπόψη. Ως µέλη
των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθµό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των µελών
που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι
κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Σε
περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον
πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου.
6. Αν δηµοτική παράταξη η οποία δικαιούται µέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του
ή τις θέσεις τους καταλαµβάνουν ανά µία υποψήφιοι των παρατάξεων µε τον µεγαλύτερο αριθµό δηµοτικών συµβούλων και, σε
περίπτωση ίσου αριθµού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες
ψήφους στις δηµοτικές εκλογές.
7. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής τους,
καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ίδιο ψηφοδέλτιο
τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.
Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε
λόγο εκλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέλος
επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών
εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δηµάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια
της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους
καταλαµβάνουν τα µέλη της παράταξης του δηµάρχου.
8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 6 διενεργείται πρώτα για την εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής
και στη συνέχεια για την εκλογή των µελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή
δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα
µε τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα µε τον αριθµό
εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 6.
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10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή
δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου
παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή
τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε φανερή ψηφοφορία,
τον αντιπρόεδρο. Δικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και
ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής, συµπεριλαµβανοµένων και των αντιδηµάρχων,
παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των αντίστοιχων
δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονοµική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»
2. Το άρθρο 175 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί
µε το άρθρο 103 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 175
Οικονοµική επιτροπή περιφερειών
1. Η οικονοµική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη
ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, δύο
ακόµη αντιπεριφερειάρχες ως µέλη οριζόµενα από τον περιφερειάρχη και έξι (6) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό έως
300.000 κατοίκους, οκτώ (8) µέλη στις περιφέρειες έως 800.000
κατοίκους και δέκα (10) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό άνω
των 800.000 κατοίκων. Τα µη οριζόµενα µέλη της οικονοµικής
επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο. Από τα
εκλεγόµενα µέλη, τουλάχιστον δύο (2) µέλη στις εννεαµελείς,
τρία (3) µέλη στις ενδεκαµελείς και τέσσερα (4) µέλη στις δεκατριµελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο περιφερειάρχης.
2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής είναι διετής. Το περιφερειακό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165
και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των
µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής, µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισµό των µελών κάθε παράταξης στην οικονοµική επιτροπή διαιρείται ο συνολικός αριθµός των µελών του
περιφερειακού συµβουλίου µε τον αριθµό των εκλεγοµένων
µελών και ο αριθµός αυτός, συµπεριλαµβανοµένου του δεκαδικού µέρους, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται
ο αριθµός των περιφερειακών συµβούλων κάθε παράταξης µε
το εκλογικό µέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές
αριθµό µελών ίσο µε το ακέραιο µέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύµβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως µια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισµα
των µελών που έχουν εκλεγεί µε το ανωτέρω εδάφιο υπολείπεται
του συνόλου των αριθµού των µελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά µια, ακόµη και αν δεν έχουν
εκλέξει µέλος κατά τα ανωτέρω, ένα µέλος µε βάση το µεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και µέχρι συµπλήρωσης
των µελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασµός που έχει λάβει µεγαλύτερο
αριθµό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος περιφερειάρχη δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθµό µελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθµός
των µελών που εκλέγει προσαυξάνεται µέχρι του αριθµού αυτού
αφαιρουµένων ισάριθµων εδρών ανά µία από τις παρατάξεις που
έλαβαν το µικρότερο αριθµό ψήφων, εφόσον έχουν εκλέξει
µέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των µελών γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη µε µυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται το
όνοµα της παράταξης και ακολούθως τα ονόµατα των υποψηφίων µελών της επιτροπής. Κάθε περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να εκφράσει τη προτίµησή του σε τόσους υποψηφίους
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περιφερειακούς συµβούλους, όσος ο αριθµός των συµβούλων
που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο µε µεγαλύτερο αριθµό
επιτρεπόµενων σταυρών προτίµησης δεν λαµβάνεται υπόψη. Ως
µέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθµό σταυρών
υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των
µελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη αυτής.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον
πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου.
6. Αν περιφερειακή παράταξη η οποία δικαιούται µέλος στην
επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση
του ή τις θέσεις τους καταλαµβάνουν ανά µία υποψήφιοι των παρατάξεων µε τον µεγαλύτερο αριθµό περιφερειακών συµβούλων
και σε περίπτωση ίσου αριθµού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις περιφερειακές εκλογές.
7. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής τους,
καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ίδιο ψηφοδέλτιο
τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.
Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε
λόγο εκλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέλος
επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών
εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιφερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη
διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη
θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της παράταξης του περιφερειάρχη.
8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της οικονοµικής επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή
δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα
µε τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα µε τον αριθµό
εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 6.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή
δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου
παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
11. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή της
εκλέγει µεταξύ των µελών της, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των αντίστοιχων περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονοµική επιτροπή
και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
αυτού.»
3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 75 του ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 77 του ν.
4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται
χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας δηµοτικός σύµβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε µέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»
4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 177 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τις συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής δύναται να
παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας περιφερειακός σύµβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε µέλος σε αυτές κατά
το άρθρο 175.».
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Άρθρο 3
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής
δήµων και περιφερειών
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας
του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο,
στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων
του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν
παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του δήµου.
γ) Προελέγχει τον απολογισµό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών
µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του Δήµου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να
µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος
του δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη
ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήµου και έχει την ευθύνη
της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογηµένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε
τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων στη βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις συµβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε
αιτιολογηµένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες,
υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισµό των
όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που
έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Όταν το αντικείµενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται
τη λήψη απόφασης από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται
συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες έλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήµαρχο για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις
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έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Δηµάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 73 παρ.1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές
αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από
αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και
για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήµους,
είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε
αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται
σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αµοιβή τους. Μπορεί
επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον
δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα
οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και
απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
κ) Αποφασίζει για :
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις
κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νοµικά πρόσωπα και δηµοτικές
επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
iv. τη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το
άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, καθώς και
για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της
κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης
κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και µέσων
προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισµών των ισολογισµών, των
ετησίων προγραµµάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγµένων
των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου.
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών
και δωρεών.
2. Για τις περιπτώσεις ιζ’, ιη’, ιθ’ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δηµοτικό Συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης
ιβ’ της προηγούµενης παραγράφου.
3. Η οικονοµική επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της στο Δηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό
επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».
2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής περιφερειών
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται τον προϋπολογισµό της περιφέρειας.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το περιφερειακό συµβού-
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λιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται
και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου.
γ) Προελέγχει τον απολογισµό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών
µετακίνησης του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και
των περιφερειακών συµβούλων, εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να
µετακινηθεί εκτός έδρας ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή µέλος του περιφερειακού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η
επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η µετακίνηση ήταν
επιβεβληµένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
στ) Εισηγείται το ετήσιο πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού
κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο
διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας και έχει
την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογηµένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε
τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων στη βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις συµβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε
αιτιολογηµένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες,
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισµό των
όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που
έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Όταν το αντικείµενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται
τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών,
επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής,
εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή Οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον περιφερειάρχη για µετακινήσεις στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση
υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις
έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας, και παρακολουθεί την
υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές
αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από
αυτά.
ιθ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών
και δωρεών.
κβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντι-
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µισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει
την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή
δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η
αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
2. Για τις περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του
αντικειµένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης
ιβ’ της προηγούµενης παραγράφου.
3. Η οικονοµική επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό
συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»
Άρθρο 4
Εκλογή νέου δηµάρχου ή περιφερειάρχη
1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α’87),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, τροποποιείται ως εξής:
«1. Αν η θέση του δηµάρχου µείνει κενή για οποιονδήποτε
λόγο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δηµάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από
πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού, που έχει
εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος,
κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των συµβούλων του συνδυασµού, έναν από αυτούς, ως
δήµαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε
το συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε όργανο
του δήµου ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ακόµη και την παραµονή της συνεδριάσεως.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύµβουλος δεν
συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο
1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται
όποιος συγκεντρώσει σχετική πλειοψηφία.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Κάθε απόφαση σχετική µε την εκλογή του δηµάρχου υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών στον Επόπτη
Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη δήµου, ελέγχει τη νοµιµότητά της και εκδίδει απόφαση
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο
Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του δηµάρχου, οι σύµβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήµαρχο, πέντε (5)
ηµέρες µετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στον
δήµο.»
2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α’
87), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 95 του ν. 4555/2018,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου κενώθηκε η θέση,
οι σύµβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη,
αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώµα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
συµβούλου του συνδυασµού αυτού, που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην πολυπληθέστερη πε-

ριφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που
είναι γραµµένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του εκλεκτορικού
σώµατος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση
προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συµβούλιο. Η πρόσκληση
επιδίδεται µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόµη και την παραµονή της συνεδρίασης».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 162 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώµα της παραγράφου 1 συνέρχεται
εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή µετά
την πάροδο τριών ηµερών από την περιέλευση της ακυρωτικής
απόφασης στην Περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόµενη κατά
τα ανωτέρω διαδικασία.»
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις θεµάτων Ο.Τ.Α.
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2
του άρθρου 160 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 94 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά µε ορισµό από τον περιφερειάρχη µεταξύ των περιφερειακών συµβούλων της παράταξής του µε την απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.»
2.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους
οι αντιπεριφερειάρχες δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από
τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειάρχη.»
β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά
επαρχεία, ορίζεται έπαρχος. Με απόφαση του περιφερειάρχη, ο
έπαρχος ορίζεται µεταξύ όλων των περιφερειακών συµβούλων,
µε την απόφαση της παραγράφου 1. Ο έπαρχος ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει ο περιφερειάρχης µε την ίδια απόφαση. Ο έπαρχος λαµβάνει αντιµισθία, σύµφωνα µε το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Η θητεία των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη
του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση του
αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από
τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.»
δ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του
ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν.
4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήµαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει
αυτοδικαίως από το αξίωµα αυτό.»
ε. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του
ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους δήµους που αναλαµβάνουν τη φιλοξενία του θεσµού
"Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" µπορεί να ορίζεται ένας
αντιδήµαρχος, επιπλέον των οριζοµένων σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ειδικά για θέµατα πολιτισµού και της εν γένει
προετοιµασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της
διοργάνωσης του θεσµού.»
στ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Στη δηµοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήµαρχος ορίζει αντιδήµαρχο σύµβουλο
της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.»
ζ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του
ν.
3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση κωλύµατος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της
εκτελεστικής επιτροπής αναπληρώνεται από αναπληρωµατικό µέλος
που προέχεται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, που συµµετέχει ως µέλος στη συνεδρίαση. Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσµου ισχύει για όλη τη δηµοτική και περιφερειακή
περίοδο και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση των
νέων οργάνων, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις
(3) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών και περιφερειακών αρχών. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων συλλογικών οργάνων,
σε αυτά προεδρεύει ο νέος Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης
που αυτός θα ορίσει».
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν.
4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συµβούλιο.
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 242 του ν. 3852/2010 καταργείται.
5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 42 του ν. 4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία µελών δηµοτικών συµβουλίων ή συµβουλίων κοινοτήτων, περιλαµβανοµένων και των προέδρων συµβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο
αριθµός των µελών που αποµένουν είναι µικρότερος από τον
αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήµαρχος,
για τον µέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωµατικούς συµβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας
κοινότητας από τον συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί που
έχουν τεθεί σε αργία µε τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήµαρχος για τον µέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί
τους αναπληρωµατικούς τους.
6. Αν µείνουν κενές έδρες δηµοτικών συµβούλων ή συµβούλων
κοινοτήτων των συνδυασµών και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί
κανενός συνδυασµού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο
(2) µήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι
οι κενές έδρες και ισάριθµων αναπληρωµατικών.»
6.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου εκλέγεται για
διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δηµοτικής περιόδου.
Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται προς τούτο,
ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού του
εκλεγέντος δηµάρχου που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα
του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου. Κατά
την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του
άρθρου 9, η κατά τα προηγούµενα εδάφια σύγκληση του συµβουλίου λαµβάνει χώρα την επόµενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών.»
β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
«Στην περίπτωση ενός µόνο υποψηφίου για κάποιο από τα
αξιώµατα του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου, αυτός
είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.»
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, προ-
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στίθεται περίπτωση ιδ’, ως ακολούθως:
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής.»
8. Όπου στον ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής Νοµιµότητας» ή «Επόπτης», µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών
Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύµβουλος του πρώτου κατά
σειρά συνδυασµού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συνδυασµού του, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο
πρωτοδικείο. Η µη αποδοχή του αξιώµατος του προέδρου, δεν
οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας µέλους του συµβουλίου της κοινότητας.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται αναλόγως.
γ. Η αναριθµηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του ν.
3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«4. Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της κοινότητας
κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα
ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά σταυρών προτίµησης σύµβουλος του πρώτου
σε εκλογική δύναµη συνδυασµού και αν εξαντληθούν οι σύµβουλοι του πρώτου συνδυασµού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε
σταυρούς προτίµησης µεταξύ των συµβούλων του δεύτερου
συνδυασµού και ούτω καθεξής.»
δ. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται για την κατανοµή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήµου, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
ε. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που
προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήµου, που της αναλογούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,».
στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 63 του ν.
4604/2019 (Α’ 50), καταργείται.
10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«1. Το προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου αναδεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της περιφερειακής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους
έναρξης της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού του εκλεγέντος περιφερειάρχη που
έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην
απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο
σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα
καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από
τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συµβούλιο
συνέρχεται για την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραµµατέα
ασκεί ο γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου. Κατά την
πρώτη εφαρµογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούµενα εδάφια σύγκληση του συµβουλίου λαµβάνει χώρα την επόµενη Κυριακή από την εγκατάσταση
των περιφερειακών αρχών».
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός µόνο υποψήφιου για κάποιο από τα
αξιώµατα του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου,
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αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.»
11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του
ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.»
12. Στο άρθρο 160 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος
9, ως εξής:
«9. Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε
ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από
το αξίωµα αυτό.»
13. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006
(Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται
από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήµου και υποβάλλονται
για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του
ν. 2696/1999 (Α’ 57).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’
114), αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου τιµωρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν.
2696/1999.»
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι
των περιφερειακών συµβουλίων δικαιούνται αντιµισθίας, η οποία
καταβάλλεται από την περιφέρεια. Ο περιφερειακός σύµβουλος
των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουµένων εκείνων
που ήταν έδρες τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον
οποίο ο περιφερειάρχης έχει µεταβιβάσει αρµοδιότητές του, δικαιούται αντιµισθίας. Η εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου
περιορίζεται σε έναν µόνο περιφερειακό σύµβουλο ανά περιφερειακή ενότητα. Έως δύο (2) από τους περιφερειακούς συµβούλους κάθε περιφέρειας, στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει
µεταβιβάσει αρµοδιότητες, δικαιούνται αντιµισθίας, ίσης µε την
αντιµισθία που λαµβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου κατά την παράγραφο 3.»
15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 (Α’
138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019, η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται
σε εξήντα (60) ηµέρες.»
16. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α’ 114), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
στις οποίες το µεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου
τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, είναι δυνατή η
συνέχιση της λειτουργίας τους και µετά τη λήξη του χρόνου που
προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, µε κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού τους. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει την 1.7.2019. Σε περίπτωση που οι
εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η εταιρεία αναβιώνει
σύµφωνα µε τα ισχύοντα».
17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του
ν.
4483/2017 (Α’ 107), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτασης δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης και ο µισθωτής εξακολουθεί
να βρίσκεται στο µίσθιο, η µίσθωση δύναται να ανανεωθεί έως
την ολοκλήρωση των προηγούµενων διαδικασιών και πάντως όχι
πέραν του εξαµήνου.»
18. Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρµόδιο όργανο το
δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε αρµοδιότητες, οι οποίες µε τον
παρόντα νόµο έχουν µεταβιβαστεί στην οικονοµική επιτροπή ή
στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρµόδια όργανα για τη
λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονοµική επιτροπή ή η
επιτροπή ποιότητας ζωής.
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19. Στις περιφέρειες, ως «αρµόδια υπηρεσία» κατά την έννοια
της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’147) για
ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο
περιφερειάρχης και σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονοµική επιτροπή.
20. Υφιστάµενοι ορισµοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως
τον ορισµό νέων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.
344/1976 (Α’ 143).
Άρθρο 6
Ρυθµίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών
συµβουλίων των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
και των συνδέσµων τους
1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός µελών
στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών, συµπεριλαµβανοµένου
του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα, και τα δύο πέµπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’191) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) µόνο Δήµο διοικείται
από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται από
το δηµοτικό συµβούλιο µε τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν σύµβουλο ως
Πρόεδρο και έξι (6) ακόµη αιρετούς εκπροσώπους του Δήµου,
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασµού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους
του Δήµου, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ως µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται ακόµη, µε τους αναπληρωτές
τους, ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή,
εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων στην
επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1)
µέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου
της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς
µε το αντικείµενο της επιχείρησης και δύο (2) δηµότες ή µόνιµοι
κάτοικοι µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το
αντικείµενο της επιχείρησης. Ο καθορισµός του περιβαλλοντικού
ή κοινωνικού φορέα του προηγούµενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του
προτεινόµενου από αυτόν µέλους, γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη
συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου µε ψηφοφορία µεταξύ
των µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισσότερων
του ενός δήµων, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, µε την υπόδειξη, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, µε τους
αναπληρωτές τους, από κάθε δηµοτικό συµβούλιο, εκ των
οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δηµάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της
έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της διαδηµοτικής επιχείρησης είναι ο δήµαρχος της έδρας της
επιχείρησης ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο
οποίος ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της
έδρας της επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου
που συµµετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήµου της έδρας της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΒ’ - 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

επιχείρησης, ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος.»
4. Τα άρθρα 91 και 106 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) καταργούνται.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α’43)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούµενων δήµων,
από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων και µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, για όσο χρόνο
διαρκεί ο διαδηµοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από τον δήµαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόµενο από αυτόν
σύµβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, µε
τους αναπληρωτές τους, από κάθε δηµοτικό συµβούλιο εκ των
οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δηµάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός µελών του διοικητικού συµβουλίου, το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της
έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται,
ακόµη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση,
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων στην
επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένας
(1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής και
δύο (2) δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή
γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω µη αιρετά µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από
το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης.
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του
µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου που συµµετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήµο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος.»
Άρθρο 7
Συµπαραστάτης του Δηµότη
και Περιφερειακός Συµπαραστάτης
του πολίτη και της επιχείρησης
1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και
επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010,
όπως είχαν τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του ν. 3966/2011
(Α’ 118). Όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δηµοτικός Διαµεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, νοούνται ο Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης και ο
Περιφερειακός Συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης,
αντίστοιχα.
2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
καθώς και στους νησιωτικούς δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου, πρόσωπο εγνωσµένου
κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της
επιχείρησης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται
µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε
πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων µελών του
δηµοτικού συµβουλίου.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων µελών του, επιλέγεται πολίτης που
αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους ως περιφερειακός
συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες
άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών του προσώπων και
των επιχειρήσεών του και ασκεί διαµεσολάβηση προκειµένου να
επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών
στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο
ίδιος προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήµου,
οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήµου,
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) για
την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον,
ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο συµπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις
προς τις υπηρεσίες του δήµου για την αποτροπή επανάληψής
τους.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες
άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαµεσολάβηση
προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι
υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός
τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας
τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο
συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το
αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο συµπαραστάτης
δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.»
Άρθρο 8
Τεχνικό Πρόγραµµα δήµων και περιφερειών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος των
δήµων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήµου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες
υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού
συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η
πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»
2. Το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 268Α
Συζήτηση και ψήφιση
Τεχνικού Προγράµµατος Περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος των περιφερειών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που
κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
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εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη των
προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες
υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του περιφερειακού συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των
δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη
η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»
Άρθρο 9
Έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράµµατος
των δήµων και των περιφερειών πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις επιχειρησιακού προγράµµατος που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση
των αρµοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από
τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του
δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών του συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί των παρόντων.
Άρθρο 10
Έγκριση του προγράµµατος διαχείρισης
και αξιοποίησης της περιουσίας των δήµων
και των περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράµµατος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήµων και των περιφερειών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της
οικονοµικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις
προγράµµατος διαχείρισης και αξιοποίησης που συντάσσονται
και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου
παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του συµβουλίου
συνιστά και το εγκεκριµένο πρόγραµµα. Αν καµία πρόταση δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του
συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η
πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Άρθρο 11
Ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της οικονοµικής επιτροπής και
τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονοµικής
υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν
κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριµένη θεωρείται η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του
δηµοτικού συµβουλίου. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του συµβουλίου, η

ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Άρθρο 12
Ρύθµιση θεµάτων ψήφισης
προϋπολογισµού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού
1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του
ν. 4172/2013 (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού διεξάγεται
επί της εισήγησης της οικονοµικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν.
Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης,
είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονοµική επιτροπή είτε
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύµφωνα µε
την παράγραφο 9.»
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισµού κατατίθενται
είτε στην οικονοµική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού, είτε στο δηµοτικό συµβούλιο κατά
την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συµβούλους, συνοδεύονται από
αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του
δήµου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την
ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί
από την οικονοµική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν
κωδικούς αριθµούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες
παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε
σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Αν καµία πρόταση δεν
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του
δηµοτικού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους
επί των παρόντων».
2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού διεξάγεται
επί της εισήγησης της οικονοµικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν.
Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης,
είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονοµική επιτροπή είτε
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύµφωνα µε
την παράγραφο 6.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισµού κατατίθενται
είτε στην οικονοµική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού, είτε στο περιφερειακό συµβούλιο
κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Οι
εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συµβούλους, συνοδεύονται από
αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας της
περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία
κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονοµική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθµούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να
διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Κατά
τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις,
οι αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε σχετικό
στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου συνιστά
τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Αν καµία πρόταση δεν συγκεν-
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τρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους
επί των παρόντων.»
Άρθρο 13
Παράταση προθεσµιών
1. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π. δ.
99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της
περίπτωσης α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη
της έως τις 31.12.2019, για τις εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας µετά
τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο ανέγερσης µετά την ανωτέρω
ηµεροµηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους
µερικά ή ολικά, προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή
και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον
πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδοµικής άδειας πριν
τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης
τους συνολικά, προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’–
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/ 2018 ή και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου
Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
2. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ.
99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β’ και ως
προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις
31.12.2019.
3. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδοµικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νοµιµοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης
παραχώρησης ή παραχωρητηρίου µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των παραγράφων 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017,
ανακαλείται.
4. Η προθεσµία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017 ως προς τη συµµόρφωση των σταθµών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.
99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2019. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης των σταθµών στις ως άνω διατάξεις, µέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, η άδειά τους
ανακαλείται.
Άρθρο 14
Ρύθµιση θεµάτων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
1. Το άρθρο 3 της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017
(B’ 272) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να
κατέχουν την ιδιότητά τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα
απαιτούµενα ως άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, ισχύoυν και για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διοριστέων και εκκρεµεί, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, ο διορισµός τους.
3. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών διο-
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ρισµού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, παρατείνεται έως
30.8.2019.
Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ειδικών θέσεων
δήµων και περιφερειών
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α’
143) αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Δήµοι και σύνδεσµοι δήµων που έχουν ανάλογη οικονοµική
δυνατότητα, µπορούν µε τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας
να συνιστούν θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα. Κατά την
πρώτη θητεία των δηµοτικών αρχών στους δήµους που συνιστώνται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4600/2019
(Α’ 43), µπορεί να διορισθεί Γενικός Γραµµατέας ακόµα και αν
δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007 (Α’ 143),
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό του Γενικού Γραµµατέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»
2.α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του ν.3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συµπεριλαµβανοµένων
και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι
ίση µε τη διάρκεια της θητείας του δηµάρχου ή του προέδρου
του Συνδέσµου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.
Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και
γνώµη του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώµη του αρµοδίου διοικητικού συµβουλίου
ή του αρµόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προηγούµενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και µετά την
εγκατάσταση νέων δηµοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήµαρχος
ή πρόεδρος του συνδέσµου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη
διατήρηση των αποσπασµένων, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο του Συνδέσµου.
Η µισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την
υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασµένοι κατά τον χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης
στους οποίους είναι ασφαλισµένοι. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου καταλαµβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό
σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α..»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του
ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύµβαση εργασίας των Ειδικών Συµβούλων, των Επιστηµονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται µε τον
θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή
την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την αποχώρηση του δηµάρχου
ή του προέδρου του Συνδέσµου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους
δεν εκδηλώσουν µε πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.».
3.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρµοδίου για τον διορισµό του Εκτελεστικού
Γραµµατέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις
συνέπειες.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για το µόνιµο προσωπικό του Δηµοσίου και
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β. πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή
ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής, σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους ή
γ. ειδίκευση σε επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και
σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα στα οποία θα
απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως
επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως
πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και
διδακτορικό δίπλωµα ή τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών Σχολής
Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες
ειδικές µελέτες, σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της απασχόλησής
τους. Για τους ειδικούς συνεργάτες της περίπτωσης γ’ απαιτείται
τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών µπορεί να γίνει και µε
απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συµπεριλαµβανοµένων
και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι
ίση µε τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.
Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Yπουργού, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου,
γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώµη του αρµοδίου διοικητικού συµβουλίου
ή του αρµόδιου διοικητή, όπου υπάρχει. Η κατά τα προηγούµενα
εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και µετά την εγκατάσταση νέων περιφερειακών αρχών, εφόσον ο νέος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης του συνδέσµου δηλώσει τη
συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασµένων, εντός
της προθεσµίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον περιφερειάρχη ή
τον αντιπεριφειάρχη. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασµένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να
υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους
είναι ασφαλισµένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν και το ήδη υπηρετούν µε απόσπαση προσωπικό σε
θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών των περιφερειών.»
γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύµβαση εργασίας των Ειδικών Συµβούλων, των Επιστηµονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται µε τον
θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της ή
την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την αποχώρηση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου
προσλήφθηκαν, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν
µε πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 497/1991 (Α’180)
Το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (Α’180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Στοιχεία Δηµοτολογίου
Στο δηµοτολόγιο αναγράφονται ο αριθµός της οικογενειακής
µερίδας, ο αύξων αριθµός εγγραφής κάθε µέλους στην οικογενειακή µερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυµο, το κύριο
όνοµα, το όνοµα του πατέρα, το όνοµα της µητέρας, η χρονολογία γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευµα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του
δηµότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα µητρώα αρρένων,

η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό
στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δηµοτολογίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές του πληροφοριακού συστήµατος
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), ο τύπος και το περιεχόµενο των εκδιδόµενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς
και ο χρόνος έναρξης εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης.»
Άρθρο 17
Διεξαγωγή δοµηµένων συνεντεύξεων
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων των προϊσταµένων της παρούσας παραγράφου πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) του άρθρου 248 του ν.
3852/2010 (Α’ 87).»
Άρθρο 18
Ρύθµιση θεµάτων εφαρµογής
των άρθρων 155 και 157 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 155
του ν. 4600/2019 (Α’43), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους ΟΕΥ προβλέπονται τουλάχιστον οι θέσεις προσωπικού
των µεταβατικών ΟΕΥ της παραγράφου 4, στις οποίες κατατάσσεται το κατανεµηµένο προσωπικό, µε απόφαση του αρµοδίου
για το διορισµό οργάνου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
2. Ο ορκωτός ελεγκτής που ορίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α’ 43),
παραδίδει στην Επιτροπή Κατανοµής Περιουσίας του Καταργούµενου δήµου (εφεξής Επιτροπή) έως την 10η Αυγούστου τρέχοντος έτους την έκθεση απογραφής - αποτίµησης της περιουσίας
του καταργούµενου δήµου, ανεξαρτήτως του σταδίου κατάρτισής της.
3. Με βάση την έκθεση της προηγούµενης παραγράφου, η
Επιτροπή πραγµατοποιεί την κατανοµή της περιουσίας στους
νέους δήµους µε απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να απαιτείται έγκρισή της από
το δηµοτικό συµβούλιο του καταργούµενου δήµου.
4. Ο καταργούµενος δήµος συνεχίζει να πραγµατοποιεί εισπράξεις και πληρωµές έως την 31η Αυγούστου τρέχοντος
έτους.
5. Το έργο του ορκωτού ελεγκτή λήγει µε την κατάθεση συµπληρωµατικής έκθεσης στην Επιτροπή µετά την 31η Αυγούστου,
σε εύλογο χρόνο και πάντως όχι πέραν του διµήνου, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τις µεταβολές που έγιναν έως την ηµεροµηνία αυτή, συνεπικουρούµενος από την οικονοµική υπηρεσία του
νέου δήµου που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος
οµοίου. Σε περίπτωση όπου, από τη συµπληρωµατική έκθεση του
ορκωτού, προκύπτει ανάγκη ανακατανοµής της περιουσίας, η
Επιτροπή επιλαµβάνεται άµεσα µε τροποποιητική – συµπληρωµατική πράξης της, ανεξαρτήτως εάν τα πρόσωπα που τη συνθέτουν απώλεσαν την ιδιότητα του αιρετού, ή το αξίωµά τους. Η
πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
οπότε και ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής. Εάν προκύπτει
ανάγκη επιµερισµού διαθεσίµων, λαµβάνεται ως µοναδικό κριτήριο το µέγεθος του πληθυσµού των δήµων και καταβάλλονται τα
αναλογούντα ποσά, από τους προϊστάµενους των οικονοµικών
υπηρεσιών των δήµων.
6. Τα στοιχεία της απόφασης της Επιτροπής, λαµβάνονται
υπόψη και για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του νέου
δήµου, καθώς και για την απογραφή έναρξης. Ειδικότερα, για
την απογραφή έναρξης, απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής
Απογραφής µε απόφαση του οικείου δηµάρχου. Οποιεσδήποτε
διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής που τυχόν
θα προκύψουν σε µεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ή/και
διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίµησης σε σχέση µε
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τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς κατόπιν αποδοχής από
το δηµοτικό συµβούλιο.
7. Για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.8.2019, καθώς και για
τυχόν προηγούµενες χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν συνταχθεί
οικονοµικές καταστάσεις, αυτές συντάσσονται από τον δήµο που
αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος. Μετά τον έλεγχό τους
από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από τον εν λόγω δήµο, η
αµοιβή του οποίου βαρύνει όλους τους δήµους, οι οικονοµικές
καταστάσεις εγκρίνονται µόνο από το δηµοτικό συµβούλιο του
ανωτέρω δήµου.
8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του
ν. 4600/2019, ο δήµος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος, διατηρεί τους λογαριασµούς σε πιστωτικά ιδρύµατα
ή/και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και είναι ο καθολικός διάδοχος αυτού, προκειµένου να υλοποιήσει όλες τις ενεργές συµβάσεις και να εισπράξει
και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Υποβάλλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή δήλωση σε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον απαιτείται. Τα ποσά που
εισπράχθηκαν ή/και καταβλήθηκαν, επιµερίζονται, στο σύνολο
των νέων δήµων.
9. Τα ανταλλακτικά, είδη συντήρησης, καύσιµα, γραφική ύλη
και κάθε είδους διαθέσιµα υλικά κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2019,
που δεν έχουν αναλωθεί από τον καταργούµενο δήµο, ή ακόµη
δεν έχουν παραληφθεί έως την παραπάνω ηµεροµηνία και προορίζονταν για την επικράτεια του δήµου, τα διαχειρίζεται ο δήµος
που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος και αφορούν στην
εξυπηρέτηση, τουλάχιστον για το τρέχον έτος, ή για το χρόνο
που προβλέπεται κατά περίπτωση από ενεργή σύµβαση µε προµηθευτή, του συνόλου των νέων δήµων, οι ανάγκες των οποίων
είχαν εκτιµηθεί και συνυπολογιστεί κατά τη διενέργεια των προµηθειών.
10. Η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της µισθοδοσίας
των εργαζοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου
του ν. 4600/2019 αφορά και στην ενταλµατοποίηση και πληρωµή
των σχετικών δαπανών από τον οικείο δήµο.
11. Για την εφαρµογή των παραγράφων 6 έως 9 του παρόντος
συνάπτονται προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του δήµου που
αποτελούσε την έδρα του καταργούµενου και των λοιπών εµπλεκοµένων δήµων. Σε αυτές καθορίζονται µεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµβαλλόµενων φορέων, ο τρόπος
καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται,
καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των
όρων της σύµβασης. Εφόσον προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση,
ή/και έσοδο για τους δήµους, που δεν συνυπολογίστηκαν στην
κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων και αφορούν τουλάχιστον
δύο δήµους, επιµερίζονται από τον προϊστάµενο της οικονοµικής
υπηρεσίας του εν λόγω δήµου, µε µοναδικό κριτήριο το µέγεθος
του πληθυσµού τους. Η δαπάνη µισθοδοσίας, αφορά στο σύνολό
της αποκλειστικά τον δήµο που απασχολεί το αντίστοιχο προσωπικό.
12. Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του π.δ. 315/1999 (Α’ 302). Για
τα αποθέµατα, στην περίπτωση που δεν υφίσταται οργανωµένη
αποθήκη, ή τα πάσης φύσεως έπιπλα και τον εξοπλισµό για τα
οποία δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν σχετικά στοιχεία, αρκεί
κατά τη σύνταξη της έκθεσης της παραγράφου 1 του παρόντος,
µια ενδεικτική περιγραφή του είδους και των ποσοτήτων τους
ανά χώρο αποθήκευσης ή θέσης που βρίσκονται, που πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή των υπηρεσιών του δήµου.
13. Έως ότου αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός για το
τετράµηνο από 1.9.2019 έως 31.12.2019, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ισχύει για όλους
τους νέους δήµους ο προϋπολογισµός του καταργούµενου
δήµου που έχει λήξει, ως προς τις δαπάνες που τους αφορούν.
Μετά την πάροδο του µήνα απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε
δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό του καταργούµενου δήµου,
πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και
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κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε έκτακτες και απρόβλεπτες
ανάγκες.
14. Τα έπιπλα γραφείου, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές, καθώς και ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών, συνεχίζουν να
χρησιµοποιούνται από τους διοικητικούς υπαλλήλους στους δήµους που κατατάσσονται από την 1.9.2019.
15. Για την παράδοση – παραλαβή των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, υλικών, αρχείων κ.λπ. συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα από τις αντίστοιχες επιτροπές που έχουν συσταθεί γι’
αυτόν τον σκοπό από τους οικείους δηµάρχους.
16. Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από
υπαλλήλους της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.
17. Κατά την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δηµάρχων και
πριν την έκδοση της πράξης κατάταξης του προσωπικού, τοποθετούνται οι υπάλληλοι των οικονοµικών υπηρεσιών και οι προϊστάµενοι των αντίστοιχων οργανικών µονάδων που ορίζονται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007.
18. Οι διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4600/2019, οι οποίες
δεν είναι αντίθετες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 19
Αυτοτελές Γραφείο
Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer- DPO), σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισµός για την
Προστασία Δεδοµένων, EL L119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.»).
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DPO)
εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδοµένων
εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει, ιδίως, τις
εξής αρµοδιότητες: (α) Ενηµερώνει και συµβουλεύει τον, κατά
την έννοια των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ.,
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους υπαλλήλους του Γραφείου που εκτελούν την
επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής
νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. (β) Παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τον Γ.Κ.Π.Δ.
και µε άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νοµοθεσίας
περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µε τις
πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία σε σχέση µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων της ανάθεσης αρµοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της κατάρτισης των
υπαλλήλων που συµµετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και της
διενέργειας των σχετικών ελέγχων. (γ) Παρέχει συµβουλές, όταν
ζητείται για την εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την προστασία
των δεδοµένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύµφωνα
µε το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.. (δ) Είναι το πρώτο σηµείο επαφής
για την εποπτική αρχή και τα υποκείµενα των δεδοµένων για ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία αυτών, περιλαµβανοµένης της διενέργειας προηγούµενης διαβούλευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για οποιοδήποτε
άλλο θέµα. (ε) Συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή.
3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DΡΟ),
διευκολύνει τη συµµόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και
του εκτελούντος την επεξεργασία µε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.
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και της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µεσολαβεί µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων, όπως εποπτικής αρχής και υποκειµένων
των δεδοµένων. Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός και δεν φέρει
προσωπική ευθύνη για τη µη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό.
Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε
τα καθήκοντά του και λογοδοτεί απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38
του Γ.Κ.Π.Δ.. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να µπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ.
και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο
εκτελών την επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε
την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική
νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και οι
υπάλληλοι του Γραφείου δεσµεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και της
ενωσιακής νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
5. Το Γραφείο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτό µε
απόφαση του οικείου Υπουργού.
Άρθρο 20
Σύσταση Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής: «7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ), η οποία
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η
Ειδική Υπηρεσία έχει τις αρµοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους τοµεακού Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον
αφορά σε δράσεις ΤΠΕ πέραν των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, διαρθρώνεται σε τέσσερις
µονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, (β) Μονάδα Β : Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ) Μονάδα Δ:
Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Τοµέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στις οργανικές µονάδες της ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται µε
το προηγούµενο εδάφιο µεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και υπηρετεί σε αυτήν έως τη λήξη της απόσπασής του.
3. Προϊστάµενος στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και προϊστάµενοι στις νέες
οργανικές µονάδες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ τοποθετούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν
καθήκοντα προϊσταµένου του ιδίου επιπέδου στην ΕΔΟΤΠΕ κατά
τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ πραγµατοποιείται µετά την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και
όχι αργότερα από τις 15.9.2019 και διαπιστώνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο οργανισµός
και οι αρµοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και των µονάδων της. Μετά

την έκδοση της ανωτέρω κ.υ.α. προκηρύσσεται η πλήρωση των
θέσεων ευθύνης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου
6. Συγχρηµατοδοτούµενες από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηµατοδοτούµενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την
ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται µε την παράγραφο 2, συνεχίζουν να
υλοποιούνται από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η οποία θεωρείται καθολικός
διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ αναλαµβάνει τυχόν
ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρµοδιοτήτων της ΕΔΟΤΠΕ κατά την Προγραµµατική Περίοδο
2007-2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 21
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών που συστάθηκε µε το π.δ. 84/2019 (Α’
123) διαρθρώνεται ως εξής: (α) Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας,
(β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
2. Από το πεδίο εφαρµογής των επόµενων άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται: (α) τα διαβαθµισµένα συστήµατα
επικοινωνιών και πληροφορικής του δηµόσιου τοµέα, (β) τα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
Άρθρο 22
Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας
To Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για: (α) την
σύνταξη και εφαρµογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα,
µε τρόπο προσβάσιµο σε όλους, (β) τον σχεδιασµό δράσεων
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για κάθε θέµα που άπτεται των
αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας, (γ) την οργάνωση θεµατικών διαβουλεύσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας µε κοινωνικούς φορείς και εταίρους εκπροσώπους.
Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, το Τµήµα συνεργάζεται
µε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας, µε το Γραφείο
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του Υπουργείου και µε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της
Γενικής Γραµµατείας.
Άρθρο 23
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών, συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στρατηγικοί στόχοι της οποίας είναι οι εξής: (α) η σύνταξη της Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για την ψηφιακή πολιτική και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασφάλιση της συνοχής της
κατά την εφαρµογή της από όλους τους φορείς του Δηµοσίου,
(β) ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για τον
ανασχεδιασµό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών
προς πολίτες, επιχειρήσεις και το Δηµόσιο, (γ) η βελτίωση της
εµπειρίας του πολίτη µε τις δηµόσιες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά
στις συναλλαγές του µε αυτό.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας, (β)
Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών, (γ) Διεύθυνση
Απλούστευσης Διαδικασιών, (δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
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Άρθρο 24
Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας
1. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας, (β) Τµήµα Αξιολόγησης Έργων, (γ)
Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας,
(δ) Τµήµα Προτύπων.
2. Στο Τµήµα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η κατάρτιση πενταετούς
σχεδίου για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού που αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (Ε.Ψ.Σ.), λαµβάνοντας
υπόψη τις προτάσεις κάθε εµπλεκόµενου, δηµόσιου ή ιδιωτικού,
φορέα, καθώς και τον αντίστοιχο σχεδιασµό της Ε.Ε. και διεθνών
οργανισµών, (β) η εποπτεία της υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, µέσω της κατάρτισης επιµέρους σχεδίων
δράσης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και η έκδοση δεσµευτικών οδηγιών για την υλοποίησή του, (γ) η ανά έτος αποτίµηση της εφαρµογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού,
καθώς και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή
ανάπτυξη και τη µέριµνα για την αναµόρφωσή τους µε βάση την
αποτίµηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, (δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στους τοµείς του ψηφιακού µετασχηµατισµού και
καινοτοµίας, η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη, εκπροσωπώντας τη
χώρα, για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για τη ψηφιακή
πολιτική, καθώς και η ενσωµάτωση της στρατηγικής αυτής στη
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, (ε) ο συντονισµός των κατά
περίπτωση εµπλεκοµένων φορέων για τη διαµόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της στρατηγικής για τη
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέµατα του Τµήµατος, (στ) η συµµετοχή και εκπροσώπηση της χώρας σε διακρατικά δίκτυα, οµάδες
εργασίας καθώς και σε καινοτόµα προγράµµατα, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα καλών και καινοτόµων πρακτικών για θέµατα
ψηφιακού µετασχηµατισµού, (ζ) η παρακολούθηση των σχετικών
ευρωπαϊκών και διεθνών δεικτών µέτρησης, της ψηφιακής οικονοµίας, κοινωνίας και καινοτοµίας και η συνεργασία µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους
σε εθνικό επίπεδο, (η) η διαµόρφωση πολιτικών για την προσέλκυση επενδύσεων στον χώρο της πληροφορικής και η συνεργασία µε τους αρµόδιους, εθνικούς και διεθνείς, φορείς για την
υλοποίησή τους.
3. Στο Τµήµα Αξιολόγησης Έργων περιλαµβάνονται οι κάτωθι
αρµοδιότητες: (α) ο συντονισµός της διαδικασίας αποτύπωσης
των αναγκών και προτεραιοτήτων των φορέων του Δηµοσίου σε
τοµεακά, εξειδικευµένα και σε έργα τεχνολογικής αναβάθµισης
και διασύνδεσης υφιστάµενων συστηµάτων Τ.Π.Ε., για την επίτευξη των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, (β)
η αξιολόγηση των προτάσεων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., που
υποβάλλουν οι φορείς του Δηµοσίου στους ανωτέρω τοµείς και
η εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειµένου, κατά τρόπο που
να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του
Δηµοσίου, η κοστολόγηση και προτεραιοποίηση και η εισήγηση
προς έγκριση, (γ) στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η
προέγκριση των τεχνικών δελτίων των φορέων πρότασης, εντός
ενός (1) µηνός από την παραλαβή τους, πριν την κατάθεσή τους
στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσµίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, (δ) η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής µε τη χρήση δεικτών, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και τα
διεθνή πρότυπα.
4. Στο Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) σε εναρµόνιση µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, η εκπόνηση
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού πολιτικών Ηλεκτρο-
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νικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υποδοµών, της χρήσης
Τ.Π.Ε., των υποδοµών υπολογιστικού νέφους και των τηλεπικοινωνιών της Δηµόσιας Διοίκησης, (β) η ανάπτυξη και διαχείριση
του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δηµόσιας Διοίκησης, (γ) η µέριµνα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης σχετικά µε τις µεταξύ τους συναλλαγές (G2G), σε οργανωτικό, θεσµικό, σηµασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο και
η δηµιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας
µεταξύ τους, µοντελοποιώντας και αναλύοντας τις διαδικασίες
για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (δ) η κατάρτιση του Ελληνικού
Πλαισίου
Παροχής
Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), ο συντονισµός και η εποπτεία της υλοποίησής του και η
επικαιροποίηση των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων
του, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ε) η προώθηση συµφωνιών συνεργασίας (διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης µητρώων) µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα, (στ) η συµµετοχή
και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και
διεθνών οργανισµών για την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν τη διαλειτουργικότητα σε συνεργασία µε
τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (ζ) η αξιολόγηση και διαµόρφωση πολιτικών για
τα συστήµατα της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά
τη διαλειτουργικότητα και το σχεδιασµό δράσεων για την εφαρµογή της αρχής «Μόνο µία φορά» (Once Only), (η) ο σχεδιασµός
των απαραίτητων τεχνικών µέτρων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και το Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας,
που απαιτούνται για την προστασία των προς επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία
της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και διαθεσιµότητάς τους,
και την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας, (θ) η συνεργασία µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ), (ι)
η σύνταξη απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνων και πολιτικών
διαλειτουργικότητας µεταξύ των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών Τ.Π.Ε. και η επίβλεψη του υπόλοιπου κύκλου των νέων έργων για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε
αυτούς, (ια) η τήρηση στατιστικών και άλλων δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε τα συστήµατα και εργαλεία Τ.Π.Ε. που είναι
σε λειτουργία, τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί.
5. Στο Τµήµα Προτύπων περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η συνεργασία µε την αρµόδια Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων
για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής,
καθώς και για προµήθειες υπηρεσιών, εξοπλισµού, λογισµικού,
δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιµοποιούνται ως οδηγός
από το σύνολο των φορέων του Δηµοσίου, (β) ο ορισµός προτύπων και κανόνων δηµιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων
εφαρµογών και η εποπτεία στην υλοποίησή τους, µε σκοπό την
επαναξιοποίησή τους µέσω της δηµιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δοµικών µονάδων λογισµικού που απαρτίζουν τα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, (γ) η εκπόνηση
µελετών για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρµογών, συστηµάτων και υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών
για τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, η φροντίδα για την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών και για την εφαρµογή των
απαραίτητων µέτρων, (δ) η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η προσαρµογή και ενσωµάτωσή τους στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και στις
εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προώθηση και
εποπτεία της εφαρµογής τους στον Δηµόσιο Τοµέα, (ε) η δηµιουργία πρότυπου µοντέλου κοστολόγησης έργων και δράσεων
Τ.Π.Ε. µε σκοπό την απλοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών,
(στ) η συνδιαµόρφωση µε τις λοιπές οργανικές µονάδες του
Υπουργείου ενός σύγχρονου πλαισίου παραγωγής έργων, ο κα-
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θορισµός της διαδικασίας υποβολής των σχετικών προτάσεων
των φορέων του Δηµοσίου Τοµέα στη Γενική Γραµµατεία για έγκριση και η έκδοση σχετικών προκηρύξεων, (ζ) η µελέτη και εισήγηση της µετάπτωσης υπηρεσιών, υποδοµών και εφαρµογών
Τ.Π.Ε. φορέων του Δηµοσίου, σε κεντρικές υποδοµές, µε σκοπό
τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας δεδοµένων και υπηρεσιών,
την ενίσχυση της ασφάλειας και εµπιστευτικότητας και τη µείωση
του κόστους υποστήριξης και λειτουργίας τους σε συνεργασία
µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (η) ο συντονισµός της αποτύπωσης των αναγκών βασικού εξοπλισµού Τ.Π.Ε. του Δηµοσίου, που µπορούν να
ικανοποιηθούν από κεντρικές προµήθειες, καθώς και την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης
κατηγοριών εξοπλισµού Τ.Π.Ε. που δύναται να προκηρυχθούν σε
εθνικό επίπεδο.
Άρθρο 25
Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών
1. Η Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών συγκροτείται
από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών, (β) Τµήµα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων, (γ)
Τµήµα Ψηφιακής Οικονοµίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, (δ)
Τµήµα Προσβασιµότητας.
2. Στο Τµήµα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η ενηµέρωση από τους φορείς του δηµοσίου τοµέα για την πορεία σχεδιασµού και
υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, όποτε αυτή ζητηθεί, (β) η καθοδήγηση για την ωρίµανση των εγκεκριµένων προς υλοποίηση
έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας µε
τα υφιστάµενα συστήµατα και η εφαρµογή προτύπων και διαδικασιών συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων προσβασιµότητας,
στις επιµέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους, (γ) στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., µετά
την έγκρισή τους από τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η συνεργασία µε τα
Υπουργεία, τις Επιτελικές Δοµές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις
Περιφέρειες για τη διαµόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων,
από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνων µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, οι
οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Με την
ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ο
οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται, (δ) η συµµετοχή, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 20142020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα», και στις
Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, (ε) η παρακολούθηση και ο συντονισµός
των δράσεων και των έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δηµοσίου τοµέα κατά τη φάση της
υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε
τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, ο εντοπισµός καθυστερήσεων και η υπόδειξη λύσεων, (στ) η καταγραφή καλών πρακτικών και καινοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων
υπηρεσιών και φορέων.
3. Στο Τµήµα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η εισήγηση της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρµογών και συστηµάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών στους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης καθώς και
της ανάπτυξης εξειδικευµένων εφαρµογών και συστηµάτων σε
συνεργασία µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους φορείς, (γ)
η σχεδίαση και υλοποίηση έργων και δράσεων τεχνικής βοήθειας
και η εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως
δικαιούχος, στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και υποστήριξη των αντίστοι-

χων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια µε
τα έργα και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, (δ) η υλοποίηση πιλοτικών έργων σε καινοτόµα θέµατα για την υιοθέτηση
νέων πρακτικών στον τοµέα της συνδιαµόρφωσης νέων υπηρεσιών σε συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται, (ε) η συµµετοχή σε κοινοπραξίες µε άλλες χώρες για την
υλοποίηση των πιλοτικών έργων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, (στ) η υλοποίηση βραχυπρόθεσµων δράσεων στο πλαίσιο
της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, (ζ) η συνεργασία µε
όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα για την παρακολούθηση
της εφαρµογής των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και για την εφαρµογή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης, (η) ο συντονισµός όλων των δράσεων
και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δηµόσιου Τοµέα,
υποστηρίζοντας τις επιµέρους δοµές του κράτους και παρέχοντας συµβουλευτική υποστήριξη.
4. Στο Τµήµα Ψηφιακής Οικονοµίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) ο σχεδιασµός και
η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων Τ.Π.Ε. για
το Υπουργείο ή τους φορείς του Δηµοσίου σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου, εφόσον αυτό
απαιτείται, (β) η συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και το
ΕΚΔΔΑ για την οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και προγραµµάτων σχετικών µε την αναβάθµιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, (γ) η οργάνωση και
λειτουργία της Εθνικής Συµµαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες
όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (δ) η σχεδίαση, σε συνεργασία µε
τις υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων και η εισήγηση των
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των προγραµµάτων εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης και των προγραµµάτων έρευνας και
καινοτοµίας που αφορούν σε Τ.Π.Ε. και διαδικασίες και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, (ε) η υποστήριξη λύσεων λογισµικού και εφαρµογών που παρέχονται από νεοφυείς
επιχειρήσεις και οργανισµούς για τη λειτουργία της Δηµόσιας
Διοίκησης, (στ) η οργάνωση διαγωνισµών για νεανικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες και πρωτοβουλιών για λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη
Δηµόσια Διοίκηση µέσα από δράσεις Τ.Π.Ε., (ζ) η γνωµοδότηση
σχετικά µε την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων µε την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων
κρατικών ενισχύσεων για τη ψηφιακή ανάπτυξη, (η) η επιχειρησιακή υποστήριξη φορέων και νεοφυών επιχειρήσεων σε θέµατα
προώθησης των λύσεών τους και δηµοσίευσής τους σε σχετικά
αποθετήρια λογισµικού, (θ) η αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων και
η σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων για την προώθησή τους στη
δηµόσια διοίκηση, (ι) η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ φορέων δηµόσιου, ιδιωτικού τοµέα και πανεπιστηµίων για παροχή
νέων λύσεων λογισµικού και εφαρµογών που άπτονται της δηµόσιας διοίκησης και νεανικής επιχειρηµατικότητας.
5. Στο Τµήµα Προσβασιµότητας περιλαµβάνονται οι κάτωθι
αρµοδιότητες: (α) η παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικών
ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για
την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, τόσο της
υλικοτεχνικής υποδοµής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο
και του περιεχοµένου, καθώς και τη συµβατότητα των Τ.Π.Ε. µε
τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε
αναπηρία, καθώς και άλλες οµάδες πληθυσµού, (β) η παρακολούθηση της εφαρµογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία του ΟΗΕ (Α’ 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενηµέρωση
του σηµείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρµογής
της Σύµβασης και του συντονιστικού µηχανισµού για τη διευκόλυνση των σχετικών µε αυτήν δράσεων, (γ) η ανάπτυξη µεθοδολογίας πιστοποίησης και µηχανισµού παρακολούθησης της
εφαρµογής του τηρουµένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγµατοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρµογή
των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιµότητας
στα ψηφιακά έργα του Δηµοσίου και η πιστοποίηση του τηρού-
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µενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών
και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτηµα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιµότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), (δ) η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ως προς
την εφαρµογή της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας µε στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών µε αναπηρία ή άλλες οµάδες πληθυσµού και η εισήγηση της λήψης των
απαραίτητων µέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ενσωµατώνοντας τα αποτελέσµατα
των ελέγχων, (ε) η συνεργασία µε την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.) και άλλους αρµόδιους φορείς,
προκειµένου να ενηµερώνεται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές µε αναπηρία ή άλλες οµάδες
πληθυσµού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δηµοσίου και
τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται από
τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Σχεδιασµού Απλούστευσης
Διαδικασιών, (β) Τµήµα Αξιολόγησης Διαδικασιών, (γ) Τµήµα Μητρώου Διαδικασιών, (δ) Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης, (ε) Τµήµα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων –
Ραπτάρχης.
2. Στο Τµήµα Σχεδιασµού Απλούστευσης Διαδικασιών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση της στρατηγικής για την απλούστευση των διαδικασιών σε όλον τον δηµόσιο τοµέα σε συνεργασία µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, (β) η εισήγηση για τοµεακές
ή θεµατικές πολιτικές και δράσεις απλούστευσης διαδικασιών,
(γ) η µελέτη και παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, στον τοµέα της ελληνική δηµόσια διοίκηση, (δ) η προτυποποίηση και πιστοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, (στ) ο
ανασχεδιασµός και η απλούστευση των διαδικασιών των δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες
τους, (ε) η έρευνα και εισήγηση για την τροποποίηση νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, (στ) η διαµόρφωση επιχειρησιακών διαδικασιών για τη συµπαραγωγή υπηρεσιών µε άλλους
φορείς του Δηµοσίου, µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, (ζ) η
ανάπτυξη και η διαχείριση των προτύπων παροχής υπηρεσιών
από τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, (η) ο εθνικός συντονισµός του Ευρωπαϊκού
Κανονισµού 2018/1724, σχετικά µε τη δηµιουργία της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης στα θέµατα πληροφορίας και εν γένει η παρακολούθηση και ο συντονισµός των δηµόσιων φορέων για την παροχή πληροφορίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
ενωσιακής νοµοθεσίας, (θ) ο συντονισµός και η παρακολούθηση
των αρµόδιων φορέων για την απλούστευση των διαδικασιών
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ.,
σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
3. Στο Τµήµα Αξιολόγησης Διαδικασιών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η κάθε είδους µέτρηση και αξιολόγηση
των διοικητικών διαδικασιών του δηµοσίου µε σύγχρονα εργαλεία και µεθοδολογίες µέτρησης, (β) η µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς
της Δηµόσιας Διοίκησης και η διατύπωση µέτρων ενίσχυσης της
εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους φορείς της, (γ) η εκπόνηση
µεθοδολογιών και εργαλείων για την απλούστευση διαδικασιών
και η διάχυσή τους στον δηµόσιο τοµέα, (δ) η υποβολή ετήσιας
έκθεσης απολογισµού της αποτελεσµατικότητας των µέτρων
που εφαρµόστηκαν για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών
και την άµβλυνση µορφών κακοδιοίκησης, (ε) η αξιολόγηση των
υπηρεσιών του Κεντρικού Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών του
Δηµόσιου Τοµέα και των επί µέρους υπηρεσιών που παρέχονται
από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης µε ποιοτικά και ποσοτικά
κριτήρια (χρόνος εξυπηρέτησης, απαίτηση για φυσική παρουσία,
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κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης υπηρεσιών, υπηρεσίες µιας
στάσης, προσβασιµότητα σε άτοµα µε αναπηρία, κ.λπ.), (στ) η
υποδοχή και αξιολόγηση βελτιωτικών προτάσεων πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
4. Στο Τµήµα Μητρώου Διαδικασιών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Διαδικασιών Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης και η συνεχής και
αποκλειστική ενηµέρωσή του µε τις µεταβολές απλούστευσης
και/ή ψηφιοποίησης που υφίστανται στο σύνολό τους οι διοικητικές διαδικασίες της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης, (β) η καταγραφή, η αποτύπωση και η µοντελοποίηση των υφιστάµενων
διοικητικών διαδικασιών των δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων,
καθώς και η καταγραφή των απαιτούµενων υποστηρικτικών εγγράφων, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες τους, (γ) η συνεχής
βελτίωση και επικαιροποίηση του Μητρώου και η διασφάλιση της
φιλικότητας και προσβασιµότητας προς τους χρήστες, (δ) η εισήγηση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες,
κατευθυντήριων ερµηνευτικών κανόνων ή θετικών ενεργειών,
ώστε η δράση της Δηµόσιας Διοίκησης να διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών, (ε) η συστηµατική
και τακτική συνεργασία µε τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης
καθώς και µε το Τµήµα Σχεδιασµού και Απλούστευσης Διαδικασιών για τη διαµόρφωση και διάθεση διοικητικών εντύπων, (στ)
ο συντονισµός και η παρακολούθηση των φορέων του Δηµοσίου
για την οργάνωση και αποτελεσµατική διαχείριση της παρεχόµενης από αυτούς πληροφορίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της ενωσιακής νοµοθεσίας.
5. Στο Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας
Στάσης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) ο σχεδιασµός και η εφαρµογή στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για
την απλούστευση των διαδικασιών, πολιτικών και δράσεων για
τη δηµιουργία, βελτίωση, σύνδεση, αναβάθµιση των υπηρεσιών
µιας στάσης του Ελληνικού Δηµοσίου, (β) η αξιολόγηση των υπηρεσιών µιας στάσης ως προς ζητήµατα που αφορούν τις υποδοµές τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προσβασιµότητα
στους πολίτες µε αναπηρία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών
και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβληµάτων
εξυπηρέτησης. (γ) ο έλεγχος, η παρακολούθηση και ο συντονισµός της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς τους, (δ) η υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας τους µε την παροχή οδηγιών για την αντιµετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων
που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν οικονοµικά, διοικητικά θέµατα, καθώς και θέµατα κατάστασης προσωπικού τους, (ε) η µελέτη και εισήγηση για την ίδρυση ή διακοπή
της λειτουργίας Κ.Ε.Π., καθώς και η εισήγηση για την επιχειρησιακή διασύνδεση µε καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των φορέων
της δηµόσιας διοίκησης, (στ) η τήρηση σχετικών στατιστικών
στοιχείων, η ανάλυση αυτών και η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των Κ.Ε.Π., (ζ) η οργάνωση και η
λειτουργία των δοµών του Κεντρικού Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
εφόσον αυτό απαιτείται, (η) η βελτίωση της παροχής δηµόσιων
υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους, κατά περίπτωση, φορείς, (θ) η εξέταση αιτηµάτων, διαµαρτυριών ή προσφυγών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κάθε πολίτη, που
εκτιµά ότι η υπηρεσία µιας στάσης µε την οποία συναλλάσσεται
δεν λειτούργησε, σύµφωνα µε την αποστολή της και το γενικότερο συµφέρον, µε αποτέλεσµα τη µη εξυπηρέτησή του.
6. Στο Τµήµα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων - Ραπτάρχης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων διοικητικής κωδικοποίησης και βελτίωσης της
νοµοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων, (β) η εισήγηση και
υλοποίηση δράσεων που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της πολυνοµίας και της κακονοµίας, (γ) η σύνταξη νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται µε την απλούστευση των
διαδικασιών που έχουν εγκριθεί, (δ) η διαχείριση, η αναβάθµιση,
ο µετασχηµατισµός και κάθε περαιτέρω εξέλιξη της δοµής και
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του περιεχοµένου της νοµικής βάσης δεδοµένων «Διαρκής Κώδικας Νοµοθεσίας – Ραπτάρχης» και της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων (e-themis.gov.gr), λαµβανοµένων υπόψη των όρων της
µεταβίβασης του Έργου προς το Ελληνικό Δηµόσιο, (ε) η επεξεργασία και παροχή κωδικοποιηµένης ή µη νοµικής πληροφορίας από το Έργο «Διαρκής Κώδικας Νοµοθεσίας – Ραπτάρχης»,
προς χρήση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των φορέων που
εκτελούν έργα κωδικοποίησης και αναµόρφωσης νοµοθεσίας και
κάθε ενδιαφεροµένου, (στ) ο καθορισµός, η κατάρτιση, η ενηµέρωση και η εν γένει διαχείριση, ως αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα
της Δηµόσιας Διοίκησης, του καθολικού νοµικού θεµατικού ευρετηρίου για την ταξινόµηση των κανόνων δικαίου και τη λογική
διασύνδεση µεταξύ τους, (ζ) η επιστηµονική και νοµική υποστήριξη επί ερωτηµάτων και διαδικασιών αρµοδιότητας του Υπουργείου, η παρακολούθηση και επίβλεψη δραστηριοτήτων και
δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο της κανονιστικής συµµόρφωσης, (η) η παροχή τεχνικής και νοµικής υποστήριξης προς τον
Γενικό Γραµµατέα επί θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος και
ιδίως επί των πρωτοβουλιών και δράσεων κωδικοποίησης, αναµόρφωσης και αποκάθαρσης νοµοθεσίας, (θ) η ανάπτυξη ίδιας
µεθοδολογίας και νοµοπαραγωγικής τεχνογνωσίας για τις αναγκαίες κατά περίπτωση δράσεις κωδικοποίησης, αναµόρφωσης
και αποκάθαρσης νοµοθεσίας, η διάχυσή της και η παροχή συγκεκριµένων εργαλείων εφαρµογής σε θεσµούς, συλλογικά όργανα, πρωτοβουλίες και δράσεις για την κωδικοποίηση και
αναµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας, (ι) η συµµετοχή ως αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας της Δηµόσιας Διοίκησης σε έργα,
πρωτοβουλίες και δράσεις κωδικοποίησης και αναµόρφωσης νοµοθεσίας, καλής νοµοθέτησης, βελτίωσης των νοµοπαραγωγικών διαδικασιών, και αξιολόγησης έργων κωδικοποίησης, και η
πρόταση, υποστήριξη και διαχείριση συµβάσεων και εν γένει συνεργασιών του Υπουργείου µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, νοµικά και φυσικά πρόσωπα επί θεµάτων κωδικοποίησης και
αναµόρφωσης νοµοθεσίας, (ια) η επιστηµονική υποστήριξη επί
νοµικών και κανονιστικών θεµάτων κατά τον σχεδιασµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης της εκάστοτε Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού για την Κωδικοποίηση και Αναµόρφωση της
Ελληνικής Νοµοθεσίας, (ιβ) η συµµετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων ηλεκτρονικής και πληροφορικής του δικαίου, µε έµφαση στην τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής
νοµοθετικών ρυθµίσεων και της προκοινοβουλευτικής νοµοπαραγωγικής διαδικασίας, στη µοντελοποίηση των κανόνων δικαίου, στον λειτουργικό συσχετισµό τους και στη διαχείριση των
ενηµερώσεων σε βάθος χρόνου, στη διασύνδεση των ποικίλων
βάσεων νοµικών δεδοµένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
(ιγ) η εκπόνηση προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την
τροποποίηση, αναµόρφωση ή απλούστευση της σχετικής νοµοθεσίας, προκειµένου να υλοποιηθεί ο ανασχεδιασµός, η απλοποίηση και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδικασιών µε στόχο
τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και τον
εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 27
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα
ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών, (β) Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης, (γ) Τµήµα Ανοικτής
Διακυβέρνησης.
2. Στο Τµήµα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η επιχειρησιακή διαχείριση
και εκµετάλλευση σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης των οριζόντιων
συστηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη
ΕΡΜΗΣ, Πύλη gov.gr) και των συστηµάτων Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών, (β) ο έλεγχος, η εκµετάλλευση και ο συντονισµός
των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν το έργο των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υπο-

συστηµάτων διαλειτουργικότητας των συστηµάτων των Κ.Ε.Π.
(ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) µε φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, σε συνεργασία µε το τµήµα Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών καθώς και µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γ) ο έλεγχος, η εκµετάλλευση και ο συντονισµός των πληροφοριακών συστηµάτων που
υποστηρίζουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
2018/1724 σχετικά µε τη δηµιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης σε συνεργασία µε την εξέταση αιτηµάτων, διαµαρτυριών
ή προσφυγών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κάθε πολίτη,
που εκτιµά ότι η υπηρεσία µιας στάσης µε την οποία συναλλάσσεται δεν λειτούργησε, σύµφωνα µε την αποστολή της και το γενικότερο συµφέρον, µε αποτέλεσµα τη µη εξυπηρέτησή του από
τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (δ) η παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που
αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
3. Στο Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: Μεριµνά για την παροχή υπηρεσιών εµπιστοσύνης όπως: α) την επιχειρησιακή αξιοποίηση του κόµβου eIDAS
σε συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Διαλειτουργικότητας, β) τις υπηρεσίες για τη δηµιουργία και επικύρωση ψηφιακών υπογραφών σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες
οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) τον επιχειρησιακό σχεδιασµό για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε συνεργασία µε τα αρµόδια
Υπουργεία και τη συστηµένη ηλεκτρονική αλληλογραφία, δ) τη
λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση κόµβων για συστηµένη
ηλεκτρονική αλληλογραφία, ε) την προώθηση των τεχνολογικών
προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση αρχείων Δηµόσιας Διοίκησης και τα ηλεκτρονικά αρχεία, στ) τον καθορισµό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική
αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζ) την
επιχειρησιακή διαχείριση και εκµετάλλευση οριζόντιων συστηµάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και
επιχειρήσεων σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η) την επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδοµής Δηµόσιου Κλειδιού του
Δηµόσιου Τοµέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΠΕΔ), θ) την υποστήριξη των χρηστών (πολιτών και δηµοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και τη µέριµνα για την
αντιµετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν και αφορούν λειτουργικά θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών, ι) τον προσδιορισµό του
απαραίτητου θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές υπογραφές, ια) το µοναδικό σηµείο επαφής της χώρας, για
τον συντονισµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού κανονισµού eIDAS, καθώς και την προσαρµογή, την
ενσωµάτωση, την προώθηση και την εποπτεία της εφαρµογής
του στον Δηµόσιο Τοµέα σε συνεργασία µε το Τµήµα Ψηφιακών
Υπογραφών σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Στο Τµήµα Ανοικτής Διακυβέρνησης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: α) η εφαρµογή πολιτικών για θέµατα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδοµένων και η προώθηση
των απαραίτητων κανονιστικών ρυθµίσεων για την υλοποίησή
τους, β) η καταγραφή και αξιοποίηση καλών πρακτικών σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα σχετικά θέµατα, γ) η
παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση της εφαρµογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδοµένα,
από τους φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, δ) η επιχειρησιακή διαχείριση του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ε) η υποβολή και προώθηση της εφαρµογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του
Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στ) η αντιµετώπιση θεµάτων που
αφορούν οργανωτικά, τεχνικά, νοµικά και επιχειρησιακά θέµατα
της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδοµένων και του
Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ζ) η αξιολόγηση προτάσεων πολιτών
και υπαλλήλων, η) η παρακολούθηση και ο συντονισµός ζητηµάτων που αφορούν τη συµµετοχή της Ελλάδας στην «Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση» (Open Government
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Partnership Initiative), θ) η συνεργασία µε τη Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρνησης
και η προς το ΕΚΔΔΑ εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών
προγραµµάτων σχετικών µε τις αρµοδιότητές του, (ι) η παρακολούθηση του Κανονισµού 2018/1807 που αφορά στην Ελεύθερη
Ροή Δεδοµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 28
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, όπως
αυτή οργανώθηκε µε τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017
(Α’181) και µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε το π.δ. 81/2019 (Α’119), µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και
αναδιαρθρώνεται σύµφωνα µε το παρόν και τα κάτωθι άρθρα.
2. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι ο σχεδιασµός, η
ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και της Δηµόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται
τα πληροφοριακά συστήµατα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών
και φιλοξενεί τα συστήµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, σε εφαρµογή του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (Α’94),
καθώς και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης σε συνεργασία µε αυτούς. Επιπλέον, µεριµνά για την εύρυθµη και αδιάλειπτη
λειτουργία των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δηµόσια Διοίκηση µέσω των
κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδοµών και εφαρµογών της και της εφαρµογής των απαιτούµενων
µέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδοµών, λογισµικών και δεδοµένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α)
όλες τις αρµοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου
Οικονοµικών σύµφωνα µε τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017
(Α’181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε τα
άρθρα 1 έως 43 του
ν. 4389/2016 (Α’94) και εξακολουθεί να
σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του, (β) την παραγωγική
λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστηµάτων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον σχεδιασµό, την
ανάπτυξη και την υποστήριξη έργων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται
να διεκπεραιώνει τις απαιτούµενες διαδικασίες µε τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (γ) τις αρµοδιότητες
της
Γενικής
Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
ν. 3979/2011 (Α’138) για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών και για λογαριασµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παραγωγική
λειτουργία και τη φιλοξενία πληροφοριακών συστηµάτων άλλων
φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης στις υποδοµές της, όπως θα
εξειδικεύεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον σκοπόν αυτό η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούµενες διαδικασίες µε τις Διαχειριστικές Αρχές
λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (ε) τον σχεδιασµό, την
ανάπτυξη, την επέκταση και την παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδοµών Κυβερνητικού Νέφους συνολικά για τη Δηµόσια
Διοίκηση, συντονίζοντας τη λειτουργία των υπαρχουσών υποδοµών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε
στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων
των εφαρµογών στις κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους
της Δηµόσιας Διοίκησης, (στ) την εφεξής διοίκηση και τη διαχείριση των κεντρικών υποδοµών και λοιπών υποδοµών υποστήρι-
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ξης Κυβερνητικού Νέφους της ΚτΠ Α.Ε., (ζ) την αποκλειστική
υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
πολιτών και του e-gov portal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Δηµόσιας Διοίκησης σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήµατα,
(η) την αρµοδιότητα της αποκλειστικής παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δηµοσίων Φορέων είτε µέσω
συµβάσεων, συµφωνιών και συνεργασιών που υφίσταντο κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε µέσω των οργανωτικών
δοµών της, (θ) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστηµάτων του τοµέα αρµοδιότητάς της
και ιδίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και των πληροφοριακών συστηµάτων που φιλοξενούνται στις υπολογιστικές υποδοµές του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος
εφαρµογής του συνδιαµορφώνονται σε συνεργασία µε αρµόδιες
οργανικές µονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων των
συνεργαζόµενων φορέων, (ι) τον καθορισµό των εκπαιδευτικών
αναγκών σε θέµατα Τ.Π.Ε. των στελεχών της, καθώς και των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων που λειτουργεί παραγωγικά, (ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής
διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων Δηµόσιας Διοίκησης,
της διατοµεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιµέρους µητρώων των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, ως µοναδικός αρµόδιος φορέας της, την ανάπτυξη και την
παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και
τον συντονισµό και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, (ιβ) τον σχεδιασµό
δράσεων και τη µέριµνα για την κεντρικοποίηση διαχείρισης
αδειών χρήσης εµπορικού λογισµικού του συνόλου των Δηµοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιηµένες κυβερνητικές
συµφωνίες µε τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισµικού,
µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και την οικονοµία κλίµακος,
αναφορικά µε το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους καθώς
επίσης και τον ορισµό και την υλοποίηση πολιτικών µε σκοπό την
αντιµετώπιση της πειρατείας λογισµικού, (ιγ) τον συντονισµό των
τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δηµοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σχεδιασµού πληροφοριακών συστηµάτων
της ευρύτερης Δηµόσιας Διοίκησης, (ιδ) την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ενιαίου συστήµατος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προµήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών
συστηµάτων µε τον τίτλο «Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα (ΔΔΤ)», σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α’138),
(ιε) τη λειτουργία ως το µοναδικό σηµείο υποδοχής τιµολογίων
για τις Δηµόσιες Συµβάσεις και Προµήθειες και ως ο κόµβος
δροµολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήµατα των αρµοδίων φορέων µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,
(ιστ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο
άσκησης των αρµοδιοτήτων της,
(ιζ) το συνολικό σχεδιασµό των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων για τους τοµείς αρµοδιότητάς της.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL
Authority) µε αρµοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ),
καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιµολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιµολογίων και στον καθορισµό των σχετικών τεχνικών προτύπων.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λειτουργεί καθηµερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνεται λεπτοµερής κανονισµός λειτουργίας και υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων αρµοδιότητάς της.
6. H Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: (α)
Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραµµατέα: (αα) Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής, Προγραµµατισµού και Διαχείρισης
Έργων, (ββ) Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας, (β) Γενικές Διευθύν-
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σεις: (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης, (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Οικονοµικού Τοµέα, (γγ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 29
Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής,
Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων
Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Στρατηγικής,
Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής: (α) η εισήγηση για τον προσδιορισµό της στρατηγικής της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
και
ο
σχεδιασµός
συγχρηµατοδοτούµενων
και
µη
πράξεων/έργων και προγραµµάτων, (β) ο συντονισµός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, ο καθορισµός των τακτικών
στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών µονάδων αυτής, (γ) η σύναψη και η παρακολούθηση των συµφωνιών συνεργασίας µε άλλες οργανικές
µονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης ή
διεθνών φορέων και οργανισµών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αµοιβαίων υποχρεώσεων, (δ) η παρακολούθηση της
συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και ειδικότερα των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων των Επιχειρησιακών Σχεδίων του
Υπουργείου Οικονοµικών και των συνεργαζόµενων φορέων της
Δηµόσιας Διοίκησης, συνεργαζόµενο µε τους αρµόδιους εγκριτικούς φορείς, µε τις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες
και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση µέτρων αντιµετώπισης
προβληµάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συµβάλλουν
στους στόχους των Υπουργείων και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλλει στον καθ’ ύλην αρµόδιο Γενικό
Γραµµατέα στις οποίες περιλαµβάνονται και µέτρα αντιµετώπισης τυχόν προβληµάτων, (ε) η υποστήριξη των υπηρεσιών και
των εποπτευόµενων φορέων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών κατά τον σχεδιασµό πράξεων/δράσεων/έργων που εναρµονίζονται µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο των
εν λόγω Υπουργείων στον τοµέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίµανσης και το χρονοδιάγραµµα
ενεργειών των απαιτούµενων προϋποθέσεων υλοποίησης των
πράξεων/δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, (στ) η εισήγηση προτάσεων
για τη διαµόρφωση του απαραίτητου νοµοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου
για
την
υλοποίηση
αυτών
των
πράξεων/δράσεων/έργων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, (ζ) η διεκπεραίωση διαδικασιών µε τις Διαχειριστικές Αρχές
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων/έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η µέριµνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς για την
έναρξη των διαδικασιών προµηθειών από τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (η) η εκπόνηση µελετών για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των συστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
προς τις υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών, φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων
Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισµών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αµοιβαίων υποχρεώσεων, (θ) ο χρονικός, οικονοµικός και λειτουργικός προγραµµατισµός όλων των
δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, µε σκοπό την καλύτερη διαχείριση και
ενσωµάτωσή τους σε λειτουργία, καθώς και η µέριµνα για την
ευθυγράµµιση τόσο των νέων πράξεων/έργων µε τους στρατη-

γικούς σκοπούς αυτής όσο και των αιτηµάτων όλων των δράσεων, σε συνεργασία µε τις κατά λόγο αρµοδιότητας Υπηρεσίες
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µε τον εκάστοτε συµφωνηµένο προγραµµατισµό της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. πριν την έναρξη των διαδικασιών προµηθειών από τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (ι) η διερεύνηση των
αναγκών, η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, και του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασµός και ο συντονισµός της υλοποίησης
των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και
των πράξεων/έργων Πληροφορικής, Επικοινωνιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων που φιλοξενούνται στις
υποδοµές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τοµέα
πληροφορικής και επικοινωνιών, (ια) η µέριµνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού µελών Οµάδων Διοίκησης
Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων/έργων, στην αρµόδια
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (ιβ) η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δηµοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισµών και η εκτέλεση των
αναγκαίων ενεργειών για την οµαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες, (ιγ) η καταγραφή
των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιµου λογισµικού και του εξοπλισµού και η παρακολούθηση των συµβάσεων συντήρησης αυτών, (ιδ) η υποστήριξη και τήρηση
αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.
Άρθρο 30
Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας
Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Ασφάλειας είναι
οι εξής: (α) η µέριµνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του πλαισίου
ασφαλείας πληροφοριακών συστηµάτων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και των πληροφοριακών συστηµάτων άλλων φορέων που φιλοξενούνται στις
κεντρικές υπολογιστικές υποδοµές του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, µε τους οποίους υπάρχει συµφωνία συνεργασίας/επιπέδου εξυπηρέτησης ή άλλο κείµενο στο οποίο προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις, το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος
εφαρµογής του συνδιαµορφώνονται σε συνεργασία µε αρµόδιες
οργανικές µονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων των
φορέων αυτών, (β) η µέριµνα για τη σχεδίαση κατευθυντήριων
γραµµών για το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων
των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης και τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την προστασία των δεδοµένων, σε συνεργασία και µε τις άλλες οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γ) η καθοδήγηση και
υποστήριξη των οργανικών µονάδων των Υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και των Οµάδων και Επιτροπών για την ορθή εφαρµογή του πλαισίου ασφαλείας. Εφόσον προβλέπεται από θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική
συµφωνία συνεργασίας, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη
αρµοδίων οργανικών µονάδων ασφαλείας φορέων των οποίων
τα πληροφοριακά συστήµατα φιλοξενούνται και υποστηρίζονται
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, (δ) η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που καταγράφονται και
γνωστοποιούνται στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Οικονοµικών. Για περιστατικά ασφαλείας τα οποία άπτονται αρµοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένης
της Α.Α.Δ.Ε.), η έρευνα και διαχείριση των περιστατικών διενεργείται από τις αρµόδιες οργανικές µονάδες ασφαλείας αυτών,
ενώ η τελική αναφορά περιστατικού συντάσσεται από το Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας, (ε) η σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών
και λοιπών µέτρων ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των
διαδικασιών και µέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαιτούνται
από το εφαρµοζόµενο πλαίσιο ασφάλειας, σε συνεργασία µε τις
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εµπλεκόµενες οργανικές µονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών ή µε τις οργανικές µονάδες
ασφάλειας άλλων φορέων στην περίπτωση φιλοξενούµενων πληροφοριακών συστηµάτων, (στ) η αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής των
πληροφοριακών συστηµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών σε αρµόδια άτοµα ή
Αρχές στα οποία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο υπηρεσιακών τους υποθέσεων. Οµοίως, η αποκλειστική συνδροµή σε
θέµατα ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και δεδοµένων
σε αρµόδιες οργανικές µονάδες φορέων που φιλοξενούνται και
υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας ή διενέργειας
εσωτερικών ελέγχων, (ζ) η µέριµνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη
εκπαιδευτικών προγραµµάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πλαίσιο ασφάλειας των
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Για την
εφαρµογή των ως άνω προγραµµάτων στο προσωπικό των
Υπουργείων, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες εκπαίδευσης των Υπουργείων. Για εξειδικευµένα
προγράµµατα εκπαιδεύσεων ασφαλείας τα οποία άπτονται αρµοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (συµπεριλαµβανοµένης
της Α.Α.Δ.Ε.), οι δράσεις αυτές συντονίζονται σε συνεργασία µε
αρµόδιες οργανικές µονάδες ασφαλείας ή και µε τις αρµόδιες
οργανικές µονάδες εκπαίδευσης των φορέων αυτών, (η) η µέριµνα για την τήρηση του πλαισίου ασφάλειας στο πλαίσιο διενέργειας αλλαγών στα συστήµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και η συµµόρφωση των σχετικών σχεδιαζόµενων τεχνικών λύσεων που προτείνονται από οργανικές µονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
εφαρµοζόµενο πλαίσιο ασφάλειας, (θ) η παρακολούθηση και ο
συντονισµός δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστηµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, που εκτελούνται από
εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες, (ι) ο κεντρικός συντονισµός δράσεων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Οικονοµικών µε αρµόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και η εκπροσώπηση των Υπουργείων σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας µε άλλους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, (ια) ο κεντρικός συντονισµός έργων µεγάλης
κρισιµότητας ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων, πρωτίστως έργων αναβάθµισης της ασφάλειας των Υπουργείων
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Οικονοµικών
συµπεριλαµβανοµένου του έργου προετοιµασίας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για λήψη πιστοποίησης ISO 27001, καθώς και έργων
που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συµφωνιών των Υπουργείων µε υψηλές απαιτήσεις
ασφάλειας συµπεριλαµβανόµενων των FATCA, EU DAC/DAC2,
ΟΟΣΑ CRS.
Άρθρο 31
Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδοµών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης είναι ο
αποτελεσµατικός συντονισµός, η καθοδήγηση και η εποπτεία
των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά µε την ορθή
και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, µεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε δυο Διευθύνσεις, ως
εξής: (α) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους, (β) Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και
Υποστήριξης Χρηστών.
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Άρθρο 32
Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών
Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών - Κυβερνητικού Νέφους είναι οι ακόλουθοι: (α) ο γενικός σχεδιασµός και η επιλογή των τεχνολογιών και
της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδοµές που διαχειρίζεται
η Διεύθυνση, (β) ο σχεδιασµός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια, την παρακολούθηση/
εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθµης και
αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και
εφεδρικών υπολογιστικών συστηµάτων (υλικού και λογισµικού
συστήµατος), των συστηµάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων,
του Λογισµικού Διάχυσης Εφαρµογών, των συστηµάτων περιµετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδοµών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του
Υπουργείου Οικονοµικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, εφόσον
υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας, (γ) η ορθή εφαρµογή
µέτρων προστασίας υποδοµών, λογισµικών και δεδοµένων, από
επίβουλες και κακόβουλες επεµβάσεις, (δ) η παροχή υπηρεσιών
φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και άλλων φορέων της
Δηµόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφόσον έχουν εγκατεστηµένες εφαρµογές ή/και πληροφοριακά συστήµατα στις εν
λόγω κεντρικές υποδοµές.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, ως
εξής: α) Τµήµα Α’- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών και Λειτουργικών Συστηµάτων, β) Τµήµα Β’ – Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών, γ) Τµήµα Γ’- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,
Εφαρµογών και Βάσεων Δεδοµένων, δ) Τµήµα Δ’- Διαχείρισης
Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού, εντός
του οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους κατανέµονται µεταξύ
των Τµηµάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τµήµα Α’- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών και Λειτουργικών Συστηµάτων µε αρµοδιότητες: (αα) τον σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραµετροποίηση του κεντρικού
υπολογιστικού εξοπλισµού, καθώς και περιφερειακών servers,
του κεντρικού εξοπλισµού αποθήκευσης (SAN, NAS), και του
εξοπλισµού αντιγράφων ασφαλείας, τόσο για τα κύρια κεντρικά
υπολογιστικά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και
του αντίστοιχου εξοπλισµού των υπολογιστικών κέντρων ανάκαµψης από καταστροφές (disaster recovery sites), (ββ) τον σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραµετροποίηση του
λογισµικού κεντρικής διαχείρισης των συστηµάτων, του λογισµικού της εικονικοποίησης των συστηµάτων, του λογισµικού λειτουργικών συστηµάτων, του λογισµικού της διαχείρισης των
κεντρικών αποθηκευτικών διατάξεων και αντιγράφων ασφαλείας,
της τήρησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε πολιτικές αντιγράφων
ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων, και ολόκληρων υπολογιστικών
µηχανών (file systems και full system backup), (γγ) τον σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραµετροποίηση του
κεντρικού δικτυακού εξοπλισµού και του δικτυακού εξοπλισµού
ασφάλειας και δοµηµένης καλωδίωσης της έδρας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (δδ) τον σχεδιασµό (σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’
της ίδιας Διεύθυνσης) του λογισµικού κεντρικής διαχείρισης των
περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας
(NMS), των λογισµικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της
διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστηµάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών, (εε) τη διαχείριση
και συντήρηση του κεντρικού εξοπλισµού και λογισµικού τηλε-
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φωνίας του κτιρίου της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
(β) Τµήµα Β’ – Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση των
δικτύων τηλεπικοινωνιών της Δηµόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
ΔΔΤ, κ.α.), (ββ) την ανάπτυξη και διαχείριση του κανονιστικού
πλαισίου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Δηµόσια Διοίκηση, σε συνεργασία µε τις άλλες οργανικές µονάδες
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γγ) την παρακολούθηση ένταξης όλων των φορέων του δηµοσίου στο Δίκτυο Δηµοσίου Τοµέα, (δδ) την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς
τηλεπικοινωνιών και την εισήγηση για την ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών στο Δίκτυο Δηµοσίου Τοµέα, (εε)
την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών εφαρµογών που υποστηρίζουν το Δίκτυο Δηµοσίου Τοµέα, (στστ) την παρακολούθηση και την τεχνική διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και ασφάλειας που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για
το σύνολο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του
Υπουργείου Οικονοµικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, εφόσον
προβλέπεται από σχετικό θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική
συµφωνία συνεργασίας.
(γ) Τµήµα Γ’- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρµογών και Βάσεων Δεδοµένων µε αρµοδιότητες: (αα) Τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την διαχείριση, την
παραµετροποίηση και την παρακολούθηση του λογισµικού διάχυσης εφαρµογών (Middleware) που αφορά στον WEB και στον
Application server, στο λογισµικό LDAP, στο λογισµικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal), στο Λογισµικό Software Distribution αλλά και
κάθε άλλο middleware λογισµικό, (ββ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την παραµετροποίηση
και την παρακολούθηση των Συστηµάτων Διαχείρισης Βάσεων
Δεδοµένων (DBMS), του λογισµικού δηµιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας Βάσεων Δεδοµένων και του λογισµικού διαχείρισης
Βάσεων Δεδοµένων.
(δ) Τµήµα Δ’ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού µε αρµοδιότητες: (αα) την κατανοµή, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού
τερµατικού εξοπλισµού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών,
εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, (ββ) την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερµατικού εξοπλισµού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο σε
κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη µέσω του θεσµικού/κανονιστικού πλαισίου ή
σχετικής συµφωνίας συνεργασίας, (γγ) τον σχεδιασµό, διαχείριση, συντήρηση και παραµετροποίηση του περιφερειακού δικτυακού εξοπλισµού, (δδ) τον σχεδιασµό, διαχείριση, συντήρηση
και παραµετροποίηση των περιφερειακών servers (σε συνεργασία µε το Τµήµα Α’ της ίδιας Διεύθυνσης), (εε) τη σύνταξη προδιαγραφών δοµηµένης καλωδίωσης ασθενών και ισχυρών
ρευµάτων (παθητικά στοιχεία εξοπλισµού) και δικτυακού εξοπλισµού (switches) περιφερειακών κτιρίων των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για την
οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων, (στστ) τον
σχεδιασµό (σε συνεργασία µε το Τµήµα Α’ της ίδιας Διεύθυνσης),
διαχείριση, συντήρηση και παραµετροποίηση του λογισµικού
κεντρικής διαχείρισης των περιφερειακών δικτυακών συσκευών
και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισµικών των δικτυακών
συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών
ασφαλείας, διαχείρισης συστηµάτων και δικτύων, των δικτυακών
υπηρεσιών, (ζζ) τον σχεδιασµό και τη διαχείριση υποδοµής Active
Directory, (ηη) τη διαχείριση συστήµατος παρακολούθησης παγίων εξοπλισµού (asset Management) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και των συνεργαζόµενων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων
Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη µέσω του
θεσµικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συµφωνίας συνεργασίας, (θθ) την εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρµογών θέ-
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σεων εργασίας, (ιι) τη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισµού
και λογισµικού τηλεφωνίας των κτιρίων των περιφερειακών υποδοµών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιαια) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιβιβ) την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου στις περιφερειακές
υποδοµές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιγιγ) την επίλυση προβληµάτων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις
περιφερειακές υποδοµές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών και την επιτόπια εκπαίδευση του χρήστη, (ιδιδ) τη σύνταξη προδιαγραφών
για τον περιφερειακό εξοπλισµό (PC, printers, plotters, fax, πολυµηχανήµατα, δοµηµένη καλωδίωση, περιφερειακού δικτυακού
εξοπλισµού), (ιειε) Την επιτόπια επισκόπηση και τη σύνταξη εκθέσεων αποτύπωσης δοµηµένης καλωδίωσης. Στο Τµήµα Διαχείρισης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού
υπάγεται το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει το Τµήµα στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων του στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών, µετά από εντολή του Προϊσταµένου του Τµήµατος.
Άρθρο 33
Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων,
Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης
και Υποστήριξης Χρηστών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης
και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι: (α) η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών, ή σε άλλους φορείς της
Δηµόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει
σχετική συµφωνία συνεργασίας, µέσω σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέµατα, (β) ο σχεδιασµός, η επιτύπωση, η
εκτύπωση, η εµφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση
των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του
Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού
Δηµοσίου, (γ) η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής
Διεύθυνσης, (δ) η ψηφιοποίηση δεδοµένων των Υπηρεσιών της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µέσω συστηµάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδοµένων, (ε) η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσοµένους
µε τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. µέσω σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, σε
θέµατα χρήσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, (στ) η υποστήριξη
της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων
εφαρµογών και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού όλων των
εφαρµογών του Υπουργείου Οικονοµικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα αρµοδιότητας άλλων
Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών
διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α’Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρµογών Υπουργείου Οικονοµικών,
β) Τµήµα Β’- Λειτουργικής Μέριµνας και Διαχείρισης Υλικών, γ)
Τµήµα Γ’ - Προγραµµατισµού Εκτυπώσεων, Σχεδιασµού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εµφακέλωσης, δ) Τµήµα Δ’ – Υποστήριξης
Χρηστών, ε) Τµήµα Ε’ – Λειτουργικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων
Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως
ακολούθως:
(α) Τµήµα Α’- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρµογών Υπουργείου
Οικονοµικών µε αρµοδιότητες που αφορούν στις εφαρµογές των
λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, χρήσης ψηφιακών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων,
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οικονοµικών υπηρεσιών, και όλων των σχετικών εφαρµογών του
Υπουργείου Οικονοµικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά
πληροφοριακά συστήµατα αρµοδιότητας άλλων Διευθύνσεων
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και συγκεκριµένα: (αα) τη θέση σε παραγωγική
λειτουργία των εφαρµογών και των τροποποιήσεων αυτών, (ββ)
την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών,
(γγ) την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και την
ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’, όπου απαιτείται, (δδ) την
ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών
που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών, µε τις αναγκαίες
αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί
από τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για
τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων
που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών σε οριζόντια συστήµατα, (ζζ) την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων - εφαρµογών για τη
δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη
διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ’
αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’.
(β) Τµήµα Β’ - Λειτουργικής Μέριµνας και Διαχείρισης Υλικών
µε αρµοδιότητες: (αα) τη διαχείριση, παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων υποδοµών των Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (όπως, ενδεικτικά υποδοµές Data
Center, G-cloud, disaster site), (ββ) τη µέριµνα για την οµαλή λειτουργία των κτηρίων όπου στεγάζονται οι οργανικές µονάδες
των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τµηµάτων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτηρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο, (γγ) Την ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των
εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτιρίων Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τµηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (δδ)
Τη λειτουργία του γραφείου κίνησης, (εε) Τη διαχείριση (προµήθεια - αποθήκευση - διανοµή) των υλικών της αποθήκης και του
πάγιου εξοπλισµού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Υπουργείου Οικονοµικών, (στστ) Την οργάνωση των αποθηκών και την ενηµέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήµατος αποθηκών µε τα απαιτούµενα στοιχεία/δεδοµένα για το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, (ζζ) Τη χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε
υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τµηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ηη) Τη διαχείριση αξιών και εντύπων,
(θθ) Τη διαχείριση συστήµατος access control για την έκδοση ή
την ακύρωση κάρτας εισόδου του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
καθώς και των επισκεπτών ή λοιπών συστεγαζόµενων στο κτίριο
της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(γ) Τµήµα Γ’ - Προγραµµατισµού Εκτυπώσεων, Σχεδιασµού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εµφακέλωσης µε αρµοδιότητες: (αα)
τον προγραµµατισµό εργασιών εκτυπώσεων, (ββ) τη σχεδίαση,
µοντάζ, εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων και βιβλίων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων φορέων του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων
των Ανεξάρτητων Αρχών, (γγ) την παραγωγή δοκιµίων, (δδ) την
παραγωγή φίλµς, (εε) τις ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία,
(στστ) τις τελικές διορθώσεις στο µοντάζ, (ζζ)τη φωτοµεταφορά
της εργασίας σε τσίγκους, (ηη) την προετοιµασία µηχανών, (θθ)
την εκτύπωση εντύπων σε προτυπωµένο χαρτί, (ιι) τη διαχείριση
εκτυπώσεων σε προτυπωµένα έντυπα, (ιαια) την κοπή και εµφακέλωση εντύπων, (ιβιβ) τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και διαχείριση
του λογισµικού κατασκευής φορµών εκτύπωσης.
(δ) Τµήµα Δ’ - Υποστήριξης Χρηστών µε αρµοδιότητες: (αα)
Την άµεση και συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω σύγχρονων µεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προσβάσιµες σε όλους
τους πολίτες χωρίς αποκλεισµούς, (ββ) Την ενηµέρωση χρηστών
σε σχέση µε τεχνικά θέµατα κατά τη χρήση των πληροφοριακών
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συστηµάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, (γγ) Την υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέµατα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρµογές και
τις ενέργειες για την αντιµετώπισή τους, (δδ) Την παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήµατα των χρηστών των
πληροφοριακών συστηµάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και
λοιπών στατιστικών στοιχείων – δεδοµένων καλής λειτουργίας
και εξυπηρέτησης, καθώς και τις εισηγήσεις για τη βελτίωσή
τους, (εε) Την οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης,
την εκπόνηση εισηγήσεων και την εύρεση λύσεων για την οµαλή
λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (στστ) Την τηλεφωνική και εξ
αποστάσεως τεχνική υποστήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρµογών και συστηµάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Οικονοµικών, ή/και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης ή/και
Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας, (ζζ) Την ψηφιοποίηση δεδοµένων των υπηρεσιών της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µέσω συστηµάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδοµένων, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές των
υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, (θθ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρµογές των
υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, (ιι) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως
τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, (ιαια) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική
υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές
υπηρεσιών ή/και εφαρµογών άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας.
(ε) Τµήµα Ε’ – Λειτουργικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης µε αρµοδιότητες: (αα) Τα θέµατα ανάπτυξης, εγκατάστασης,
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών, επέκτασης, αναβάθµισης και εν γένει διαχείρισης υποδοµών δικτύων, εφαρµογών επικοινωνίας και του αντίστοιχου τεχνικού
εξοπλισµού της έδρας του Υπουργείου, (ββ) Τον έλεγχο της πληρότητας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του υλικού και
λογισµικού των συστηµάτων και δικτύων της έδρας του Υπουργείου, την καλή και ασφαλή λειτουργία τους, τη µέριµνα για τον
διαρκή εκσυγχρονισµό και βελτίωσή τους, (γγ) Την εφαρµογή
της πολιτικής ασφαλείας σχετικά µε τη χρήση του δικτύου της
έδρας του Υπουργείου, (δδ) Τη συντήρηση δικτυακού εξοπλισµού της έδρας του Υπουργείου και τη µέριµνα για διαρκή διαθεσιµότητα αυτού, (εε) Τη διαχείριση δικτύου της έδρας του
Υπουργείου, καθώς και τη µέριµνα για διαρκή διαθεσιµότητα
αυτών, (στστ) Τη διαχείριση των δικτύων της έδρας του Υπουργείου µε παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης µε στόχο
τη βελτίωση των επιδόσεων και εντοπισµό πιθανών ανεπιθύµητων εισβολέων, (ζζ) Τη συντήρηση υλικού εξυπηρετητών που
στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου και τη µέριµνα για τη
διαρκή διαθεσιµότητα αυτών, (ηη) Την εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συστηµάτων εξυπηρετητών που στεγάζονται
στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και οµάδων χρηστών και δικαιωµάτων, (θθ) Τη µέριµνα λήψης και τήρησης αντιγράφων
ασφαλείας της κατάστασης των εξυπηρετητών που στεγάζονται
στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και των αρχείων των σκληρών
δίσκων, (ιι) Τη µέριµνα για διαθεσιµότητα εφεδρικών εξυπηρετητών για την υποδοµή που στεγάζεται στην έδρα του Υπουργείου
και την υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και την εφαρµογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς εξυπηρετητών που τίθενται εκτός λειτουργίας, (ιαια)
Την υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών της έδρας του Υπουργείου, (ιβιβ)
Την εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων και
λογισµικού προσωπικών υπολογιστών χρηστών της έδρας του
Υπουργείου, (ιγιγ) Την εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών
δίσκων της έδρας του Υπουργείου, (ιδιδ) Την τεχνική υποστήριξη
χρηστών της έδρας του Υπουργείου.
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Άρθρο 34
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Οικονοµικού Τοµέα
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα είναι ο αποτελεσµατικός συντονισµός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης σχετικά µε τον ενιαίο σχεδιασµό και την αποτελεσµατική λειτουργία τους µε τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών,
µεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Άρθρο 35
Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα διαρθρώνεται
σε δύο Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα,
(β) Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών.
Άρθρο 36
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα
είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν
στις εφαρµογές των λειτουργιών Προϋπολογισµού, Δαπανών,
Θησαυροφυλακίου, Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, και στις υπόλοιπες εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), (β) Η υποστήριξη της
παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση
των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων
εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και χρησιµοποιούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α’- Υποστήριξης Λειτουργίας
Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών, β) Τµήµα Β’Υποστήριξης Λειτουργίας Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, γ) Τµήµα
Γ’- Οικονοµικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α’- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών µε αρµοδιότητες που αφορούν
στις εφαρµογές των λειτουργιών Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, µητρώου δεσµεύσεων καθώς και όλων των σχετικών εφαρµογών της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε την
αρµόδια οργανική µονάδα αυτής, και συγκεκριµένα: (αα) Τη
θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών, (ββ) Την
υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών και
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την
ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής
Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ)
Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί
εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και

Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών
των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Τη
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις
αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών
σε συστήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση
όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση
και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως
τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών
των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης
Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. (β) Τµήµα Β’- Υποστήριξης Λειτουργίας Δηµοσιονοµικών Ελέγχων που ασκεί τις
αρµοδιότητες αα) έως ηη) του Τµήµατος Α’ της Διεύθυνσης αναφορικά µε τις εφαρµογές των λειτουργιών Δηµοσιονοµικών
Ελέγχων, Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων,
καθώς και όλων των σχετικών εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε την αρµόδια
οργανική µονάδα αυτής.
(γ) Τµήµα Γ’-Οικονοµικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ασκεί τις αρµοδιότητες αα) έως ηη) του Τµήµατος Α’
της Διεύθυνσης αναφορικά µε τις εφαρµογές των λειτουργιών
Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, καθώς και όλων των σχετικών εφαρµογών της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε συνεργασία
µε την αρµόδια οργανική µονάδα αυτής, που χρησιµοποιούνται
από τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς επίσης (ββ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήµατος του Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών
(Ε.ΣΥ.Π.), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά, (γγ) Τη διαχείριση,
λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήµατος των
Δηµοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ),
όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.
Άρθρο 37
Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών, είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η
συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις
εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής, (β)
Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η
επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας
Περιουσίας, (γ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η
συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις
εφαρµογές της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), (δ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας,
η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις
εφαρµογές Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ. και του Πόθεν Έσχες.
2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως
κατωτέρω: α) Τµήµα Α’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής Πολιτικής και Ελέγχων, εντός του οποίου λειτουργεί το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών
Συστηµάτων για την Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, β)
Τµήµα Β’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης
Γεωχωρικών Δεδοµένων, γ) Τµήµα Γ’- Λειτουργίας Εφαρµογών
και Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα Τµή-
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µατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής Πολιτικής και Ελέγχων µε αρµοδιότητες που αφορούν
στις εφαρµογές των λειτουργιών διοικητικής Πληροφόρησης, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικών πληρωµών, Οικονοµικού Εγκλήµατος,
παρακολούθησης µεταφοράς καυσίµων-GPS καθώς και όλων
των εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής
(εξαιρουµένων των λειτουργιών Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού
Αξίας Ακινήτων), της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα θέµατα των ελέγχων (πρώην Ειδική Γραµµατεία Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος) και της φορολογικής πολιτικής και της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες οργανικές µονάδες αυτών, και συγκεκριµένα: (αα)
Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών, (ββ) Την
υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών και
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την
ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής
Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ)
Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί
εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών
των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Τη
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις
αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών
σε συστήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση
όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση
και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως
τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών
των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης
Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Στο Τµήµα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής Πολιτικής και
Ελέγχων υπάγεται το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων για την Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει τις εξής
αρµοδιότητες: (α) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην
Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, (β) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των συστηµάτων που αφορούν
στην πάταξη της λαθρεµπορίας προϊόντων που σχετίζεται µε τον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το Γραφείο έχει επταµελή σύνθεση,
αποτελούµενο από τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου
Πληροφορικής και δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Προσωπικού Η/Υ.
(β) Τµήµα Β’- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδοµένων µε αρµοδιότητες που αφορούν
στις εφαρµογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδοµένων, Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων, Δηµόσιας Περιουσίας, καθώς και όλων των εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας
Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας όσον αφορά
τα θέµατα Δηµόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία µε την αρµόδια
οργανική µονάδα αυτής, και συγκεκριµένα: (αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών, (ββ) Την υποστήριξη της
παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενηµέρωσή τους µε
νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση
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του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ) Την ανατροφοδότηση των
σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα
της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Την συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων
εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε συστήµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας
Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (θθ) οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β και 3γ του άρθρου 127 του ν.
4549/2018 (Α’ 105).
(γ) Τµήµα Γ’- Λειτουργίας Εφαρµογών και Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών µε αρµοδιότητες που αφορούν στις εφαρµογές των λειτουργιών βεβαίωσης Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ.
και πληρωµής αυτών, πληρωµής δικαστικών αντιπροσώπων και
γραµµατέων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και
Πόθεν Έσχες, και συγκεκριµένα: (αα) Τη θέση σε παραγωγική
λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
των τροποποιήσεων αυτών, (ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων,
Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα
της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για σχεδιασµό νέων
εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε συστήµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας
Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (θθ) Τη διαχείριση, λειτουργία και
υποστήριξη του Δελτίου Ατοµικής Υπηρεσιακής Κατάστασης
(ΔΑΥΚ), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.
Άρθρο 38
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών
Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης είναι ο αποτελεσµατικός συντονισµός, η καθο-
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δήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά µε τον ενιαίο σχεδιασµό και την αποτελεσµατική
λειτουργία τους µε τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, µεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Εφαρµογών, (β) Διεύθυνση Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, (γ) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Άρθρο 39
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Εφαρµογών είναι οι εξής: (α) Η ανάλυση απαιτήσεων,
η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκµηρίωση και ο έλεγχος των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
των λοιπών συστηµάτων λογισµικού του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέων Δηµόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, (β)
Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκµηρίωση
και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών συστηµάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δηµόσιας Διοίκησης σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, (γ) Η συνεχής αναβάθµιση και η βελτίωση
των εφαρµογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µέσα από τη συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους,
ώστε να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι ως προς την
πληροφόρηση που παρέχουν, (δ) Η συντήρηση και η διαχείριση
ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου συναλλασσοµένων, (ε) Η εποπτεία, η δηµιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούµενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονοµικών
και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (στ) Ο συντονισµός των δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας
δεδοµένων, που ανταλλάσσονται µεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, (ζ) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η
τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασµού, υλοποίησης, τεκµηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (η) Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις
ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων,
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (θ) Η συνεχής αναβάθµιση και η βελτίωση
των εφαρµογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσα από τη συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι
φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση
που παρέχουν, (ι) οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρµογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διαδικασίες
εφαρµογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών, (ια) η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκµηρίωση αναγκών και απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τοµέα των ψηφιακών εφαρµογών, (ιβ)
η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρµογές του Υπουργείου, (ιγ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης των
συµβάσεων µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως εξής: α) Τµήµα Α’- Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Εφαρµογών, β) Τµήµα Β’ – Διαλειτουργικότητας
και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, γ) Τµήµα Γ’- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Εφαρµογών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τµήµα Α’ – Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών µε αρ-

µοδιότητες: (αα) Την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασµό και
την εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρµογών Οικονοµικού Τοµέα
και Δηµόσιας Διοίκησης, (ββ) Τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρµογών, (γγ) Την ανάπτυξη των νέων εφαρµογών µε την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων
εργαλείων υλοποίησης, (δδ) Τον έλεγχο των εφαρµογών, σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία µε τους
χρήστες αυτών, (εε) Τον καθορισµό των αναγκών για την προµήθεια έτοιµων εφαρµογών για τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου
Οικονοµικών, ανάλογα µε τις ανάγκες, (στστ) Την τεκµηρίωση
των εφαρµογών και των εκδόσεών τους και την επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών, (ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την
επαναχρησιµοποίηση εργαλείων και εφαρµογών, (ηη) Την αναβάθµιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το
Τµήµα.
(β) Τµήµα Β’ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών µε αρµοδιότητες: (αα) Την εφαρµογή πλαισίου, εργαλείων
γενικής εφαρµογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
προκειµένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών, (ββ) Τον σχεδιασµό και την παραγωγική λειτουργία όλων
των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και των Φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, (γγ) Τη δηµιουργία ενός πλαισίου ενιαίας
λειτουργίας και συνεργασίας µεταξύ των φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης, (δδ) Τις συναλλαγές µεταξύ των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης (G2G), (εε) Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σηµασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για
την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων
των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (στστ) Τη δηµιουργία και διαχείριση Μητρώου για την καταχώρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης (Μητρώο
Διαλειτουργικότητας), (ζζ) Την τεχνική, επιχειρησιακή και θεσµική υποστήριξη και διαχείριση του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του
ενιαίου περιβάλλοντος (υποδοµή) για την ανταλλαγή δεδοµένων
µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου
τοµέα, (ηη) Την τήρηση µητρώου διαλειτουργικότητας για όλες
τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας
– ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (θθ) Τη συνεργασία µε κάθε ενδιαφερόµενο εξωτερικό φορέα που επιθυµεί
να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου
Οικονοµικών, όπως επίσης και µε φορείς στα πληροφοριακά συστήµατα των οποίων επιθυµεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, (ιι) Την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιµότητας
εντός
του
Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, εντός του Υπουργείου Οικονοµικών και στο σύνολο των φορέων του Δηµοσίου, (ιαια) Τον καθορισµό των προδιαγραφών, των µεθοδολογιών και των κατευθυντήριων
γραµµών της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και το Υπουργείο Οικονοµικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα µε συστήµατα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση
των συστηµάτων του Υπουργείου, (ιβιβ) Τον σχεδιασµό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιγιγ) Την ανάπτυξη, διαχείριση
και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη
ΕΡΜΗΣ, e-gov Portal), (ιδιδ) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσα από τη συνεργασία
µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, (ιειε) Τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς και τη
συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, για θέµατα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ιστιστ) Τον
σχεδιασµό και την εφαρµογή οριζόντιων λύσεων για την υποστή-
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ριξη πιστοποίησης χρηστών/συστηµάτων στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και όλης της Δηµόσιας Διοίκησης, (ιζιζ) Την
εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και
επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα,
(ιηιη) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση
οριζόντιων συστηµάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων, (ιθιθ) Τη διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
Δηµόσιας Διοίκησης, (κκ) Τη µέριµνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του µητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε το γενικό µητρώο, (κακα) Τη διαχείριση λογαριασµών
κοινωνικής δικτύωσης και τη διαχείριση του περιεχοµένου, τη γενική εποπτεία, τη φροντίδα και έγκαιρη ενηµέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του Υπουργείου Οικονοµικών, (κβκβ) Τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών µέσων και συστηµάτων, για την αποτελεσµατικότερη
καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
(γ) Τµήµα Γ’ - Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας µε αρµοδιότητες: (αα) Τον καθορισµό των προτύπων και
της κοινής µεθοδολογίας σχεδιασµού, υλοποίησης, διαχείρισης
και κοστολόγησης λογισµικού, (ββ) Τη συνεργασία µε τις αρµόδιες εσωτερικές µονάδες, µε σκοπό την ενσωµάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους, (γγ)
Τον καθορισµό των προτύπων υλοποίησης και µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, (δδ) Την εφαρµογή µέτρων συνεχούς βελτίωσης µε σκοπό τη συνεχή αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (εε) Την υιοθέτηση και
διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για τη µείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσµατικότερης λειτουργίας και αύξησης
της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (στστ) Τον έλεγχο και τη
µέτρηση συµµόρφωσης διαδικασιών και λογισµικού, βάσει των
προτύπων ποιότητας και µεθοδολογιών, (ζζ) Τη συνεργασία µε
ευρωπαϊκούς φορείς και τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ηη) Την
καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του
έτοιµου λογισµικού, (θθ) Την εκτέλεση σε συνεργασία µε τις
άλλες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ελέγχων αξιολόγησης των
µέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων των Εγκεκριµένων Οικονοµικών Φορέων (Authorised Economic Operator
– ΑΕΟ).
Άρθρο 40
Διεύθυνση Λειτουργίας
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η
επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις τοµεακές εφαρµογές της Δηµόσιας Διοίκησης, εκτός του Υπουργείου
Οικονοµικών, (β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η
συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις
οριζόντιες εφαρµογές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν υποστηρίζονται από τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις.
2. Η Διεύθυνση Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α’- Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, β) Τµήµα Β’Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών, γ) Τµήµα Γ’- Εφαρµογών
ΚΕΠ και Υπηρεσιών µιας Στάσης, δ) Τµήµα Δ’- Τµήµα Ψηφιακών
Υπογραφών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α’- Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη
παραγωγικής λειτουργίας οριζόντιων πληροφοριακών συστηµά-
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των εξυπηρέτησης δηµόσιας διοίκησης (Σύστηµα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναµικού [HRMS], Απογραφή, αξιολόγηση, κινητικότητα κ.α.) σε συνεργασία µε την αρµόδια Γενική Διεύθυνση
του Υπουργείου Εσωτερικών, (ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και
υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Σύστηµα Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών (CRMS), κ.α.), (γγ) Την
ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρµοδιότητας του Τµήµατος και την ενηµέρωσή
τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και
Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ) Την τηλεφωνική και
εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’
της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (εε)
Την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
(β) Τµήµα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µε υλοποίηση των πολιτικών για θέµατα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδοµένων και σύµφωνα µε τις κανονιστικές ρυθµίσεις που θα εκδοθούν, (ββ) Την ανάπτυξη,
διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο τη διαρκή βελτίωση της εφαρµογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά
δεδοµένα, από τους φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, (γγ) Την υποβολή και προώθηση της εφαρµογής τεχνικών προτάσεων για τη
βελτιστοποίηση του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (δδ) Την αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν τεχνικά θέµατα της ανοικτής
διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδοµένων και του Προγράµµατος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (εε) Την τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική
υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής
Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (στστ) Τη διαχείριση και
ανάρτηση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις των
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών των
ανοιχτών δεδοµένων των Υπουργείων.
(γ) Τµήµα Γ’- Εφαρµογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών µιας Στάσης µε
αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που
υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και
των πληροφοριακών υποσυστηµάτων διαλειτουργικότητας των
συστηµάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) µε φορείς του
Δηµόσιου Τοµέα, σε συνεργασία µε την καθ’ ύλη οργανική µονάδα του Υπουργείου, (ββ) Την τεχνική υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας των Κ.Ε.Π., την παροχή οδηγιών και τη µέριµνα
για την αντιµετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που
προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν τα τεχνικά και
λειτουργικά θέµατα του πληροφοριακού συστήµατος των ΚΕΠ,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης
και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται και τις καθ’ ύλην αρµόδιες µονάδες του Υπουργείου, (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
αρµοδιότητας του Τµήµατος και την ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων,
Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (δδ) Την τηλεφωνική και εξ
αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της
Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων,
Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (εε) Την
τεχνική διασύνδεση των Κ.Ε.Π. µε καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες
των φορέων της δηµόσιας διοίκησης, (στστ) Τη βελτίωση της πα-
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ροχής δηµόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους, κατά περίπτωση, φορείς και µε την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου, (ζζ) Την παροχή οδηγιών προς τους
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για
την επίλυση προβληµάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.
(δ) Τµήµα Δ’- Ψηφιακών Υπογραφών µε αρµοδιότητες: (αα)
Την αποκλειστική παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δηµόσιων Φορέων, είτε µέσω συµφωνιών και συνεργασιών για τις περιπτώσεις των Δηµόσιων φορέων που ήδη κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχουν ψηφιακά πιστοποιητικά στους υπαλλήλους των οργανικών τους µονάδων,
(ββ) Τη διαχείριση της Υποδοµής Δηµόσιου Κλειδιού του Δηµόσιου Τοµέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΠΕΔ), (γγ) Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών (πολιτών
και δηµοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και την µέριµνα
για την αντιµετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που
προκύπτουν και αφορούν τεχνικά θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών, (δδ) Την προσαρµογή, ενσωµάτωση, προώθηση και εποπτεία της εφαρµογής του
Ευρωπαϊκού κανονισµού eIDAS στο Δηµόσιο Τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης του Υπουργείου.
Άρθρο 41
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) συνίσταται στην: α. Υποστήριξη
της καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δηµοσίων Συµβάσεων, β. Εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων, γ. Επεξεργασία δεδοµένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και
την τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις Δηµόσιες
Συµβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα, δ. Παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηµατικής εκπαίδευσης/ενηµέρωσης
των Φορέων του Δηµοσίου και των οικονοµικών φορέων σχετικά
µε τη λειτουργία και χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ε. Περιοδική διαβίβαση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις συµβάσεις υπηρεσιών που
συνάπτονται στη χώρα µας.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα, α) Τµήµα
Α’ - Υποστήριξης Λειτουργίας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ, β) Τµήµα
Β’ - Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και
ΚΗΜΔΗΣ, γ) Τµήµα Γ’ - Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται µεταξύ των
τµηµάτων της ως εξής: (α) Τµήµα Α’ - Υποστήριξης Λειτουργίας
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ µε αρµοδιότητες: (αα) Τη µέριµνα για
την απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων, την αναβάθµιση
και τη συντήρησή τους, (ββ) Την εποπτεία της καλής χρήσης και
της ασφάλειας των συστηµάτων, (γγ) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και της εν
γένει διαχείρισής τους, (δδ) Την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ, (εε) Την παρακολούθηση, ενηµέρωση, εµπλουτισµό, συντήρηση και διαχείριση της
ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία περιέχεται το
ΚΗΜΔΗΣ, (στστ) Τη µέριµνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστηµάτων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα
της Δηµόσιας Διοίκησης, µε αντίστοιχα συστήµατα κρατών –
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (ζζ) Την παροχή άµεσης εξειδικευµένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστηµάτων
(Φορείς του Δηµοσίου και Οικονοµικοί Φορείς - Προµηθευτές)
και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέµατα. Την αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση
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τεχνικών θεµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστηµάτων (Help Desk), (ηη) Τις εισηγήσεις για τη βελτίωση των
διαδικασιών προγραµµατισµού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων µέσα από την ανάπτυξη εργαλείων µέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως µέτρηση αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και απαιτούµενου χρόνου για την
προµήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, µε δείκτες, ερωτηµατολόγια µέσα από το portal – διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
(β) Τµήµα Β’ - Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ µε αρµοδιότητες: (αα) Την παροχή
εξειδικευµένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστηµάτων
(Φορείς του Δηµοσίου και Οικονοµικοί Φορείς) για την κατάλληλη
προετοιµασία στη χρήση του Συστήµατος για προγραµµατισµό
αναγκών των φορέων, διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισµών,
διαχείριση και εκτέλεση συµβάσεων. Τη διεύρυνση της εφαρµογής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ, δίνοντας έµφαση στη δραστηριοποίηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, (ββ) Την παροχή
συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των χρηστών στα υποσυστήµατα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε συνεργασία µε το Αυτοτελές
Τµήµα Στρατηγικής, Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων,
(γγ) Τη διευκόλυνση και τον συντονισµό ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του συστήµατος (roll out), (δδ) Την υποβολή προτάσεων για την προώθηση του συστήµατος, την ευρύτερη
εφαρµογή του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του,
(εε) Τον συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων στη λειτουργία των
συστηµάτων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ) και την παρακολούθηση
της εφαρµογής τους, (στστ) Την παρακολούθηση, αξιολόγηση,
κατηγοριοποίηση και επίλυση των θεµάτων που προκύπτουν
κατά τη χρήση των υποσυστηµάτων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (ζζ) Την
υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν
αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη συντόµευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών
στο Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης, (ηη) Τον προσδιορισµό και τη σύνταξη µελετών συνεπειών, πάνω στη συµπεριφορά των προµηθευτών που δηµιουργεί η λειτουργία του Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων, προκειµένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από
τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (θθ) Τη µελέτη, αξιολόγηση, εισήγηση
µέτρων και παροχή οδηγιών σχετικά µε τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
και του ΚΗΜΔΗΣ.
(γ) Τµήµα Γ’ - Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µε
αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη όλων των υποσυστηµάτων του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης της εφαρµογής των ηλεκτρονικών καταλόγων, της ηλεκτρονικής παραγγελίας, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και των ηλεκτρονικών
πληρωµών, (ββ) Τον σχεδιασµό και την υποβολή προτάσεων για
τη βελτίωση των ανωτέρω υποσυστηµάτων, τη βελτιστοποίηση
της χρήσης τους και τους τυχόν αναγκαίους ανασχεδιασµούς,
(γγ) Την ενηµέρωση για την εξέλιξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών σε ηλεκτρονικά Συστήµατα Δηµοσίων Συµβάσεων, τη µελέτη αυτών και την εισήγηση αλλαγών για βελτιστοποίηση της
χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 42
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει
ως αποστολή την ενιαία οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο των
οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων από εκείνο φορέων
και ειδικότερα τον σχεδιασµό, συντονισµό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεµάτων που άπτονται της οικονοµικής λειτουργίας του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής
παρακολούθησης των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα µε τις
αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, την διοικητική
υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, την καλή λειτουργία
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και ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και
των τεχνικών υποδοµών της, τον οργανωτικό σχεδιασµό και λειτουργικό εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών της, την ορθολογική
στελέχωση των οργανικών µονάδων της και την αξιολόγηση της
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους, τη διοίκηση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Υπουργείου, την αναβάθµιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης
και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των πολιτών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και µε ασφάλεια.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: α) Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού, β) Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών, γ)
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης, δ) Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών.
Άρθρο 43
Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών
και Διαχείρισης Υλικού
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσµατική και µε διαφάνεια προµήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών µε
σύγχρονες διαδικασίες και µε κριτήρια κόστους - οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού
συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Προµηθειών,
β) Τµήµα Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών περιλαµβάνονται: α) η µέριµνα για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου σε αγαθά και υπηρεσίες και η κατάρτιση και εκτέλεση του ετησίου προγράµµατος παντός είδους προµηθειών υλικού, αγαθών και υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες του Δηµοσίου Λογιστικού
συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας που ακολουθείται
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,
β) ο σχεδιασµός, η κατάρτιση και η υλοποίηση των διαγωνισµών
του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση ενδιαφερόµενες Διευθύνσεις, γ) η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, δ) η µέριµνα για τη διαχείριση και την
δηµοσιότητα όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη
και εκτέλεση των συµβάσεων προµήθειας κάθε είδους υλικών
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των
δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
ε) η µέριµνα για την τήρηση του νοµοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου που διέπει τις προµήθειες στον δηµόσιο τοµέα, στ) η
τήρηση µητρώου συµβάσεων και προµηθευτών, ζ) οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων
προπληρωµής για την αντιµετώπιση εκτάκτων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου, ο ορισµός υπολόγων, ο έλεγχος απόδοσης προς τακτοποίηση των ενταλµάτων και η υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών,
Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης
Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου, η) η διεκπεραίωση των
πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις για τη µετακίνηση των υπαλλήλων του
Υπουργείου και των προσώπων µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε εντολή φορέα του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Δ.9
του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, για υπηρεσιακούς λόγους στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του
ν. 4070/2012, όπως ισχύει, θ) ο ορισµός και έλεγχος των δηµοσίων υπολόγων και διαχειριστών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου, ι) η συγκέντρωση, ο
έλεγχος και η επεξεργασία των δικαιολογητικών πάσης φύσεως
πληρωµών δαπανών και η προώθησή τους στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ
της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου για ενταλµατοποίηση, ια) η εποπτεία των υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, ιβ) η διαχείριση των πάγιων
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προκαταβολών, ιγ) Η καταχώριση των δαπανών του Υπουργείου
στο πληροφοριακό του σύστηµα, ιδ) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Υλικού και
Υποδοµών περιλαµβάνονται: α) η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση, διακίνηση και
λογιστική παρακολούθηση του υλικού εν γένει του Υπουργείου
και η λειτουργία των αποθηκών υλικού, β) η παρακολούθηση και
ο έλεγχος του µηχανογραφικού συστήµατος αποθήκης του
Υπουργείου και η εισήγηση αλλαγών, παρεµβάσεων και αποκατάστασης βλαβών, γ) η τήρηση αποθηκών αναλωσίµων και µη
υλικών, καθώς και η χορήγηση των ειδών των αποθηκών στις επιµέρους υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενηµέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών, δ) η πρόταση για την
προµήθεια του απαραίτητου αναλώσιµου και µη υλικού του
Υπουργείου και η διαχείριση αυτού, ε) η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου, στ) ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωµής των µισθωµάτων και των εν
γένει παγίων δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου, καθώς
και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών και φορέων
µε έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων που ανήκουν σε αυτό, ζ) η καταχώριση των
δαπανών του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστηµα, η) ο
χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 44
Διεύθυνση Προϋπολογισµού
και Δηµοσιονοµικών Αναφορών
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και
Δηµοσιονοµικών Αναφορών είναι: α) Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση
και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισµού, και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, ώστε να συµβαδίζουν µε τις
δηµοσιονοµικές δυνατότητες του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), β) Η κατάρτιση των δηµοσιονοµικών αναλύσεων και αναφορών, γ) Η παρακολούθηση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Τακτικού
Προϋπολογισµού και Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, β)
Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευοµένων Φορέων, γ) Τµήµα Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τακτικού Προϋπολογισµού
και Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων περιλαµβάνονται: α)
ο προγραµµατισµός κάθε δαπάνης του Υπουργείου, η συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων, η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού και των µηνιαίων
στόχων, καθώς και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσιακές µονάδες, η
παρακολούθηση της εκτέλεσής τους βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του Τµήµατος και η διενέργεια διορθωτικών παρεµβάσεων
επί αποκλίσεων από τους τριµηνιαίους στόχους εκτέλεσης και η
τροποποίηση του προϋπολογισµού µέσω της εγγραφής εκτάκτων ή συµπληρωµατικών πιστώσεων ή της µεταβολής πιστώσεων, β) η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η
ανακατανοµή αυτών ανά τρίµηνο και µήνα και η σύνταξη µηνιαίου
ορίου δαπανών, καθώς και η έκδοση των αποφάσεων κατανοµής
ωρών πρόσθετων παροχών, γ) η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και µηνιαίων πληρωµών, δ) η παρακολούθηση και αντιµετώπιση θεµάτων ειδικών λογαριασµών, ε) η
καταχώριση όλων των µεταβολών του προϋπολογισµού του
Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησής του, η
παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήµατος και η εισήγηση
τυχόν αλλαγών, παρεµβάσεων και αποκατάστασης βλαβών του,
στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρεσιακές
µονάδες, των µεσοπρόθεσµων και ετήσιων προγραµµάτων κάθε
τοµέα δραστηριότητας και τον προσδιορισµό των ειδικότερων
στόχων και επιδιώξεων σε θέµατα προϋπολογισµού και Προ-
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γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, ζ) η µέριµνα για την έγκριση
και αναθεώρηση των προγραµµάτων, η) ο συντονισµός της προετοιµασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών και την υποβολή τους, µετά από έγκριση
από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), θ)
η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο
ΜΠΔΣ, ι) η συνεργασία µε το Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων Φορέων για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους, ια)
η σύνταξη του Μνηµονίου Συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριµηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, ιβ) η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούµενων πόρων για την ωρίµανση και υλοποίηση των έργων, ιγ) η παρακολούθηση της κίνησης των
πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανοµή αυτών, ιδ) η καταβολή εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς,
καθώς και µισθωµάτων για τη στέγαση ελληνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών οργανισµών και φορέων µε έδρα την Ελλάδα που
επιτελούν έργο που άπτεται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου,
καθώς και η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων και πάσης φύσεως επιστροφών, ιε) η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης
του ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων µέτρων για την οµαλή
και έγκαιρη εφαρµογή του, ιστ) η σύνταξη απολογισµών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισµού του ΠΔΕ, ώστε να συµβαδίζουν µε τις δηµοσιονοµικές
δυνατότητες του ΜΠΔΣ, ιζ) η αξιολόγηση του εκτελούµενου προϋπολογισµού µε σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη µείωση
των δαπανών και γενικά τη χρησιµοποίηση όλων των πόρων µε
αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο, ιη) η καταχώριση των αποφάσεων αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Υπουργείου στο
πληροφοριακό του σύστηµα, ιθ) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης Εποπτευόµενων Φορέων περιλαµβάνονται: α) η διασφάλιση ότι τα
προσχέδια προϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο
των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται
από το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και από το ΓΛΚ), β) η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισµούς
των εποπτευόµενων φορέων συµβαδίζουν µε τους στόχους δηµοσιονοµικής πολιτικής, γ) η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισµοί
και τα οικονοµικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόµενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι αντανακλούν την οικονοµική πραγµατικότητα των φορέων, δ) ο έλεγχος της
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόµενων από τους
εποπτευόµενους φορείς απολογισµών διάθεσης της χρηµατοδότησης και άλλων οικονοµικών στοιχείων, ε) η παρακολούθηση
της οικονοµικής διαχείρισης των εποπτευόµενων φορέων και η
ανάλυση και επεξεργασία των οικονοµικών τους δεδοµένων, στ)
η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσµεύσεων από τους
εποπτευόµενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, ζ) η παρακολούθηση της τήρησης των µηνιαίων στόχων των εποπτευοµένων φορέων του Υπουργείου και η υποβολή
προτάσεων λήψης των απαραίτητων µέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους, η) ο έλεγχος, η επεξεργασία και η συγκέντρωση
των δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και
ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου,
θ) η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονοµική διαχείριση των εποπτευόµενων φορέων, ι) ο έλεγχος της οικονοµικής
απόδοσης, περιλαµβανοµένων ελλειµµάτων και οφειλών, των
εποπτευόµενων φορέων σε τακτική (τριµηνιαία/µηνιαία) βάση,
ια) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόµενων από το
ν. 4270/2014 , Μνηµονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται µεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων
του, ιβ) η έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού των
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εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, ιγ) η σύνταξη, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων, Αναφορών
και Κρατικών Ενισχύσεων, των οικονοµικών καταστάσεων και
αναφορών για τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου και
η διαβίβασή τους στις αρµόδιες αρχές, ιδ) η διεκπεραίωση όλων
των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση και καταβολή
δόσεων στους εποπτευόµενους φορείς στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται,
ιε) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, σε συνδυασµό µε τον ν. 4487/2017, ιστ. ο
χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Δηµοσιονοµικών, Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων περιλαµβάνονται: α)
η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή
του νόµου περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης (ν.
4270/2014), β) η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων του Προϋπολογισµού του Υπουργείου, η καταχώριση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραµµένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς
τρίτους και η παρακολούθηση της εξέλιξης των δηµοσιονοµικών
στοιχείων που απορρέουν από αυτό, ώστε να συµβαδίζουν µε τις
δηµοσιονοµικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος
του αντίστοιχου µηχανογραφικού συστήµατος για την υποβολή
εισηγήσεων αναγκαίων αλλαγών ή παρεµβάσεων ή αποκατάστασης βλαβών, γ) η τήρηση των ανώτατων ορίων των πιστώσεων
του προϋπολογισµού, δ) η σύνταξη, κατά τις κείµενες διατάξεις,
οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του
τακτικού προϋπολογισµού και τις εγγραφές στο Μητρώο Δεσµεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή τους προς
ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρµόδιων ελεγκτικών
µηχανισµών (ενδεικτικά Βουλή, Υπουργείο Οικονοµικών, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία), ε) η συγκέντρωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων από τα µητρώα δεσµεύσεων του τακτικού
προϋπολογισµού, του ΠΔΕ και των εποπτευόµενων φορέων του
Υπουργείου, στ) η προετοιµασία και η προώθηση σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και σχεδίων νόµων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εµπεριέχουν
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης µε την έννοια του άρθρου 107.1 της
ΣΛΕΕ για γνωµοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚεΜΚΕ), ζ)
η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων
που προετοιµάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την
προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ, η) η εποπτεία και η υποστήριξη
των φορέων αρµοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των
κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιµασία και την
υλοποίηση µέτρων που εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, θ) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που
δεν απαιτούν κοινοποίηση, ι) η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους
βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός
σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήµατος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί µέτρων
κρατικής ενίσχυσης αρµοδιότητάς της, ια) η µέριµνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστηµα SANI, ιβ) η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών
ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού συστήµατος SARI, ιγ) η µέριµνα για την ενηµέρωση του µητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως
προς τα µέτρα αρµοδιότητας τους, ιδ) η εποπτεία για την εφαρµογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους
εποπτευόµενους φορείς αρµοδιότητάς της, µε βάση τις οδηγίες
της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην
ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: αα) η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνοµων ενισχύσεων που
χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισµό των ωφελούµενων
επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούµενο που
πρέπει να ανακτηθούν, ββ) η µέριµνα ώστε ο φορέας χορήγησης
της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες µέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόµως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε πίνακα
απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς
πτώχευσης), γγ. ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
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Άρθρο 45
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης είναι: α) Η αποτελεσµατική άσκηση της λειτουργίας της
οικονοµικής διοίκησης του Υπουργείου µε σύγχρονες διαδικασίες και µε κριτήρια κόστους – οφέλους, β) Η τεκµηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της οικονοµικής
διοίκησης στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, γ) Η αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραµµάτων.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα
ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης
Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ, β) Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, γ) Τµήµα Εντολών Πληρωµών.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εκκαθάρισης Δαπανών ,
Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ περιλαµβάνονται:
α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων,
κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και καταχώρηση
των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία
και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, β) ο έλεγχος τήρησης των περί
ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί
των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε
φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως
ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες
προεδρικού διατάγµατος (π.δ. 80/2016), δ) ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά
αυτών, ε) η έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών, µέσα
στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεποµένων προθεσµιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό
πλαίσιο, στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη ως
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών
Διατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, ζ) η
σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία προκειµένου να
κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία
του επιτόπιου ελέγχου, η) η τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, θ) η εισήγηση αρµοδίως για καταλογισµό
δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής, ι) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση
στον προϋπολογισµό του φορέα, ια) η µέριµνα για την αποτροπή
συσσώρευσης οφειλών, ιβ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ιγ) η καταχώρηση
των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του µητρώου
αυτών, ιδ) η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, ιε) η έκδοση
επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους
δευτερεύοντες διατάκτες, ιστ) η παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά
βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, ιζ) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για
την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών
για την επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στον
αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ιη) η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών και
προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στη δηµόσια ληψοδοσία,
καθώς και έκδοση λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, όπου προβλέπεται, ιθ) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων
του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014, κ) η καταχώρηση των
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αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστηµα, κα) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς
θέµατος.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας περιλαµβάνονται αρµοδιότητες για δαπάνες αποδοχών,
συντάξεων, πρόσθετων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων µε
οποιουδήποτε τύπου µίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων
υπηρεσιών ή έµµισθη εντολή, καθώς και αποζηµιώσεων φοιτητών
και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του
Υπουργείου, ως ακολούθως: α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, σχετικές µε τις αρµοδιότητες του
Τµήµατος, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και
καταχώρηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγµατος (π.δ.
80/2016), β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και
για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο
όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, γ) η σύνταξη έκθεσης
προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του
περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού
διατάγµατος (π.δ. 80/2016), δ) ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος µε βάση τα πλήρη και νόµιµα
δικαιολογητικά αυτών, ε) η εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών που αφορούν τους υπαλλήλους του Υπουργείου,
η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως πρόσθετων αµοιβών του
προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος αλλοδαπής, και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων και την έκδοση
και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους, στ) η
τήρηση µισθολογικών µητρώων του πάσης φύσεως προσωπικού
του Υπουργείου και η µηνιαία δήλωση στη µηχανογραφική εφαρµογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών των σχετικών ενταλµάτων,
ζ) η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών και η χορήγηση βεβαιώσεων βάσει των στοιχείων τους, η) η ενηµέρωση του φορολογικού αρχείου για την
έκδοση των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων µε τα Μητρώα τακτικών αποδοχών και
πρόσθετων παροχών, θ) η τήρηση στοιχείων για τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, ι) η συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, ια) η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το
µισθολόγιο, ιβ) η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά
αργίες, διαθεσιµότητες, ιγ) οι απαντήσεις επί προσφυγών - δικαστικών αποφάσεων, ιδ) η έκδοση Δελτίων Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων,
σχετικών µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, που αφορούν την
συνταξιοδότηση, ιε) η µηνιαία αποστολή οικονοµικών στοιχείων
µισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονοµικών, καταστάσεων
ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταµεία και καταστάσεων
δανείων σε πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και η κατά µήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ, ιστ) η χορήγηση
βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους σχετικά µε εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ., ιζ) η παρακολούθηση της σχετικής µε τη µισθοδοσία νοµοθεσίας, η επιµέλεια
και ο έλεγχος της προσαρµογής της παραµετροποίησης του µηχανογραφικού συστήµατος µισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδοµένα (ενδεικτικά φορολογία, υπολογισµός περικοπών,
κρατήσεων) και η εισήγηση για αναγκαίες µεταβολές, ιη) η έκδοση τίτλου για την πληρωµή δαπανών, σε συνεργασία µε την
Ενιαία Αρχή Πληρωµών, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια
πληρωµών και εντός των προβλεποµένων προθεσµιών από το
ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, ιθ) η σύνταξη έκθεσης
επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της µετά
του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του ΓΛΚ,
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του
ν. 4270/2014, κ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία
προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, κα) η εισήγηση αρµοδίως
για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής, κβ) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια,
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια
Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του φορέα για δαπάνες
αρµοδιότητας του Τµήµατος, κγ) η µέριµνα για την αποτροπή
συσσώρευσης οφειλών, κδ) η τήρηση µητρώου πάσης φύσεως
προσωπικού του οικείου Υπουργείου, κε) η παροχή βεβαίωσης
επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του
Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισµό του, κστ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές,
αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό
του Υπουργείου, κζ) η παροχή στοιχείων επί θεµάτων που αφορούν στο Τµήµα, κη) η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστηµα
του Υπουργείου των αποφάσεων αναλήψεων, των δαπανών και
των πληρωµών του Υπουργείου, κθ) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εντολών Πληρωµών περιλαµβάνονται: α) η παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς την Τράπεζα
της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ
τρίτων σε αυτούς, β) η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών
και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των
οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, γ) η ενηµέρωση
των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων, δ) η καταχώρηση
στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων, ε) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων, στ) η καταχώριση αναλήψεων και πληρωµών
στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου, ζ) Η καταχώριση
όλων των πληρωµών του Υπουργείου, πλην της µισθοδοσίας, στο
πληροφοριακό του σύστηµα, η) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 46
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους τον σχεδιασµό, συντονισµό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεµάτων που άπτονται: α) της διοικητικής
υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου, β) της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των τεχνικών υποδοµών της, γ) του οργανωτικού
σχεδιασµού και λειτουργικού εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών
της, δ) της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών µονάδων
της και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους, ε) της διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού του Υπουργείου, στ) της αναβάθµισης του τρόπου
διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, ζ) της
βέλτιστης αξιοποίησης του τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι Υπηρεσίες
του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και µε ασφάλεια.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα
ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Μονίµου Προσωπικού, β) Τµήµα
Προσωπικού ΙΔΑΧ και λοιπών κατηγοριών, γ) Τµήµα Διοικητικών
Διαδικασιών, δ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, ε) Τµήµα
Μέριµνας Μέσων και Χώρων, στ) Τµήµα Προγραµµατισµού Εργασίας.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Μόνιµου Προσωπικού περιλαµβάνονται: α) Η διαχείριση όλων των θεµάτων υπηρεσιακής

κατάστασης των µονίµων υπαλλήλων του Υπουργείου, β) Τα θέµατα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των µονίµων υπαλλήλων, γ) Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για
το µόνιµο προσωπικό του Υπουργείου, δ) Η επεξεργασία των
στοιχείων της τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική
σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του µονίµου προσωπικού
του Υπουργείου, η αποτίµηση και ο προγραµµατισµός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναµικό, η κατάταξη του µονίµου προσωπικού του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες και
η στελέχωση των υπηρεσιών του, ε) Η σύνταξη σχεδίων εντολών
Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
(ΕΔΕ), που αφορούν µόνιµους υπαλλήλους, στ) Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραποµπών µονοµελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η
κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκοµένους µόνιµους υπαλλήλους, ζ) Η επικοινωνία µε Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέµατα που αφορούν σε πειθαρχικές
ή ποινικές κυρώσεις µονίµων υπαλλήλων, η) Η ανάρτηση πράξεων αρµοδιότητας Τµήµατος στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θ) Η
ενηµέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των µονίµων υπαλλήλων και η µέριµνα για την αποστολή
των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους, ι) Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών
φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, ια) Η διευκόλυνση των
ενδιαφεροµένων υπαλλήλων του Υπουργείου προκειµένου να
αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό
τους, ιβ) Η απαγόρευση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στο χώρο του Τµήµατος και στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων του Υπουργείου.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προσωπικού ΙΔΑΧ και Λοιπών Κατηγοριών περιλαµβάνονται: α) Η διαχείριση όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ του Υπουργείου, β) Τα θέµατα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των µονίµων υπαλλήλων, γ) Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το προσωπικό του
Υπουργείου µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, δ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού του
Υπουργείου µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η αποτίµηση και ο προγραµµατισµός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναµικό, η κατάταξη του προσωπικού µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε κατηγορίες,
κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών
του, ε) Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης
ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, στ) Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων
σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραποµπών µονοµελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των
σχετικών πράξεων στους διωκοµένους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ζ) Η επικοινωνία µε Ανεξάρτητες και Δικαστικές
αρχές ή Υπηρεσίες για θέµατα που αφορούν σε πειθαρχικές ή
ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η) Ο χειρισµός των πάσης φύσεως διοικητικών θεµάτων που αφορούν
στο, µε κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικό των Γραφείων
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και των γραφείων
των Γενικών Γραµµατέων και του Ειδικού Γραµµατέα, θ) Η ανάρτηση πράξεων αρµοδιότητας Τµήµατος στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ι) Η ενηµέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών
υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
και η µέριµνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους
φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους, ια) Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων του
Υπουργείου, ιβ) Η διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων
του Υπουργείου προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον
φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους, ιγ) Η απαγόρευση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στο χώρο του Τµήµατος και
στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων
του Υπουργείου, ιδ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού των εποπτευόµενων φορέων
του Υπουργείου, η αποτίµηση και ο προγραµµατισµός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναµικό, η κατάταξη του προσωπικού
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αυτού σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του, ιε) Η παρακολούθηση εφαρµογής
και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου, ιστ) Τη διεκπεραίωση κάθε
θέµατος αρµοδιότητας του Υπουργού, που αφορά στους εποπτευόµενους φορείς, ιζ) Η συνεργασία για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασµό περιγραµµάτων καθηκόντων και
προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των εποπτευόµενων φορέων, ιη) Τη µέριµνα για θέµατα προσωπικού των
εποπτευόµενων φορέων αρµοδιότητας Υπουργείου καθώς και
κάθε θέµα που άπτεται στον προγραµµατισµό προσλήψεών
τους.
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικών Διαδικασιών
περιλαµβάνονται: α) Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων, Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας ή Έργου
και ο ορισµός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συµβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων, σε
συνεργασία µε τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό
φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου, όπως, µεταξύ άλλων,
ΔΕΚΟ, νοµικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές, β) Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συµβούλια,
γ) Η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει
σύγχρονων προτύπων ISO, η κατάργηση περιττών διατυπώσεων
και η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών µε τις υπηρεσίες
του Υπουργείου, δ) Η µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή
σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της
παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, η εφαρµογή
συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
και η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη βελτίωση της
υπηρεσιακής λειτουργίας, ε) Η εφαρµογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόµενων από αυτό
νοµικών προσώπων, καθώς και η µελέτη και εισήγηση µέτρων
ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασµού και εκσυγχρονισµού
της λειτουργίας τους σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες, στ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέµατα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δηµόσιας
διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής, ζ) Η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισµός δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας,
αποτελεσµατικότητας και ποιότητας, η) Η σύνταξη, σε ετήσια
βάση, και υποβολή στον Υπουργό, έκθεσης απολογισµού της
δράσης της Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και αποτελεσµατικότητας, θ) Η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια
βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ι) Η µέριµνα
για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασµό περιγραµµάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων του, ια) Η µέριµνα για την εισαγωγική
εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιβ) Η ανίχνευση και
επισήµανση των εκπαιδευτικών επιµορφωτικών αναγκών του
προσωπικού σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων, ο σχεδιασµός, η κατάρτιση και εφαρµογή πάσης
φύσεως προγραµµάτων εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείµενα και σε σύγχρονες
τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων αρµόδιων κρατικών φορέων
στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ιγ) Η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος
υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου, ιδ) Η υποστήριξη
προς τα αρµόδια Πειθαρχικά Συµβούλια, ιε) Η µέριµνα για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος υπογραφής στα ιε-
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ραρχικώς υφιστάµενα διοικητικά όργανα, ιστ) Η παρακολούθηση
εφαρµογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για
τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών του
Υπουργείου, ιζ) Ο ανασχεδιασµός και η τυποποίηση, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών
εντύπων ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές Δηµόσιες Υπηρεσίες,
ιη) Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που
αφορούν στις διαδικασίες του Υπουργείου που περιλαµβάνονται
στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό
Οδηγό του Πολίτη που περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου, κ) Η διαχείριση του συστήµατος αναρτήσεων στο
Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Υπουργείου περιλαµβάνεται: α) Η τήρηση του γενικού
πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) και του αρχείου εγγράφων του Υπουργείου, β) Η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας (κοινής και
εµπιστευτικής), γ) Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, δ) Η
εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη και η εισήγηση µέτρων για τη βελτίωσή τους, ε) Η τήρηση ενιαίου αρχείου πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή, στ) Η
οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των
δοµών που είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, µε αντίστοιχη προετοιµασία του ανθρώπινου δυναµικού
(κατάλογοι αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τυποποίηση
εγγράφων), ζ) Η ανάρτηση πράξεων αρµοδιότητας Τµήµατος
στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
7. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Μέριµνας Μέσων και
Χώρων το οποίο για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση περιλαµβάνονται τα κάτωθι: α)
Η εξασφάλιση της προσβασιµότητας και η αντιµετώπιση, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,
προβληµάτων και λοιπών θεµάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, β) Η µέριµνα για την καθαριότητα και φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων, γ) Η µέριµνα
εξασφάλισης και θέσης σε κυκλοφορία, η κατανοµή και διάθεση
µεταφορικών µέσων στις επιµέρους υπηρεσίες του Υπουργείου,
η κίνηση, η φύλαξη, η συντήρηση και η επισκευή αυτών, δ) Η διοικητική µέριµνα για τον εφοδιασµό των υπηρεσιών του Υπουργείου µε τα µέσα διεξαγωγής του έργου τους, η διαφύλαξη και
καλή χρήση αυτών, ε) Οι διαδικασίες µίσθωσης χώρων, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και η χωρΟ.Τ.Α.ξική κατανοµή των
προς στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε τις εν λόγω διαδικασίες, στ) Η διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των
τεχνικών υποδοµών και του κτιριακού εξοπλισµού του Υπουργείου, καθώς και η λήψη µέτρων πυρασφάλειας, ζ) Η παρακολούθηση λειτουργίας µέσων επικοινωνίας και µεταφοράς,
δικτύων φωτισµού και ύδρευσης, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, η) Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
της ιδιόκτητης ή µισθωµένης κτιριακής υποδοµής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν οι υπηρεσίες
του Υπουργείου, θ) Ο προγραµµατισµός και η εκτέλεση τακτικών
ή έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της
κτιριακής υποδοµής και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, µε
ίδια µέσα ή µε ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία, ι) Η µελέτη ή
και η επίβλεψη τεχνικών εργασιών κατασκευής ή επισκευής κτιριακής υποδοµής και εγκαταστάσεων του Υπουργείου, µε ίδια
µέσα ή µε ανάθεση σε τρίτους.
8. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προγραµµατισµού Εργασίας περιλαµβάνονται: α) Η πάσης φύσεως εποπτεία και ο έλεγχος της ωριαίας παρουσίας των υπαλλήλων του Υπουργείου,
όπως προβλέπεται µε τη χρήση των τεχνικών και άλλων µέσων
που διαθέτει για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία, β) Η µέριµνα για την
ορθή καταχώρηση των αδειών των υπαλλήλων του Υπουργείου
στο σχετικό αρχείο της Υπηρεσίας, γ) Η έκδοση αποφάσεων που
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αφορούν πάσης φύσεως άδειες των υπαλλήλων του Υπουργείου,
η ενηµέρωση των υπηρεσιακών φακέλων και των συναρµόδιων
Υπηρεσιών εντός και εκτός Υπουργείου, δ) Η µέριµνα για την
ορθή τήρηση των διοικητικών διαδικασιών για την πάσης φύσεως
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ε) Η
έκδοση αποφάσεων που αφορούν πάσης φύσεως µετακινήσεις
στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 47
Δεδοµένα του Δηµοσίου Τοµέα
1.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται συναρµόδιο
επεξεργασίας όλων των µη προσωπικών δεδοµένων των Φορέων
του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την
έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και καθορίζει τον
σκοπό και τα µέσα επεξεργασίας τους ιδίως µε αντικείµενο τον
στρατηγικό σχεδιασµό και την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση όλων των δεδοµένων των ως άνω φορέων µέσω της χρήσης
νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών, η διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των φορέων, η χρήση υπηρεσιών νέφους, την
ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα υπό τις προϋποθέσεις του π.δ.
28/2015 (Α’ 34) και του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1807 της 14.11.2018
σχετικά µε ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδοµένων µη
προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορέας
που επιθυµεί ο ίδιος να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία
δεδοµένων ή µητρώων µε άλλο φορέα ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουµένως να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης µε σκοπό να διασφαλιστεί η εναρµόνιση µε τον
στρατηγικό σχεδιασµό . Οι ως άνω Φορείς µπορούν και οφείλουν
και οι ίδιοι να προβαίνουν σε ενέργειες µε σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.
2. Όταν πρόκειται για δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/
679 (Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων) όλων των δεδοµένων των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
(Α’138) µε αντικείµενο τον στρατηγικό σχεδιασµό, την επεξεργασία και τη διασύνδεση όλων των δεδοµένων των ως άνω φορέων
µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών, τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των Φορέων είτε για την άσκηση της
αρµοδιότητας των Φορέων είτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είτε µετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση
του υποκειµένου των δεδοµένων, τη χρήση υπηρεσιών νέφους,
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών
ή εγγράφων των πολιτών είτε για την άσκηση της αρµοδιότητας
των Φορέων είτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είτε µετά από
τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου
των δεδοµένων, την ανταλλαγή µεταξύ των ως άνω Φορέων δικαιολογητικών και δεδοµένων των πολιτών είτε για την άσκηση
της αρµοδιότητας των Φορέων είτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είτε µετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, και την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, και µόνο ως
προς τους ανωτέρω σκοπούς. Κάθε φορέας που επιθυµεί ο ίδιος
να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία δεδοµένων ή µητρώων µε άλλο φορέα ή να κάνει χρήση υπηρεσιών νέφους ή να
προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουµένως
να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης µε σκοπό να διασφαλιστεί η εναρµόνιση µε τον στρατηγικό σχεδιασµό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την υλοποίηση των
σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς
και τα απαιτούµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα και οι σχετικές
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την επεξεργασία των
δεδοµένων µε σκοπό την ασφάλεια και την προστασία τους, µετά
από την διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου, όπου αυτή απαιτείται,
αλλά και τις σχετικές διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωµάτων
των υποκειµένων των δεδοµένων και διαχείριση των αιτηµάτων
αυτών. Οι Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’
138) υποχρεούνται άµεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των
σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αλλά και
για την εφαρµογή της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι οµάδες εργασίας και τα αρµόδια συλλογικά όργανα για την
υλοποίηση των ως άνω σκοπών, µετά από εισήγηση των εµπλεκόµενων κατά περίπτωση φορέων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται οι πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων
και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να
εφαρµόσουν οι ως άνω Φορείς του Δηµοσίου Τοµέα για την υλοποίηση των σκοπών των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δίδονται κατευθυντήριες γραµµές για την σύνταξη
των πολιτικών ασφαλείας, των τεχνικών και οργανωτικών µέτρων
και των σχετικών διαδικασιών τόσο για την ασφάλεια των υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και την
προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις αλλά και κατευθυντήριες
γραµµές για την ανοικτή διάθεση των δεδοµένων που οφείλουν
να εφαρµόσουν οι ως άνω Φορείς του Δηµοσίου Τοµέα.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στα
φορολογικά και τελωνειακά δεδοµένα, τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Το προηγούµενο
εδάφιο δεν εµποδίζει την χορήγηση των φορολογικών και τελωνειακών δεδοµένων για σκοπούς διαλειτουργικότητας, υπό τις
προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170), το άρθρο 11 του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), καθώς και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 48
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδοµένων,
Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών
και για την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου κατά την έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011
(Α’138) διαδικτυακή πύλη πρόσβασης πολιτών στο Δηµόσιο. Αποτελεί τον µοναδικό αρµόδιο φορέα για τη διατοµεακή διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιµέρους µητρώων των
Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και τον
µοναδικό αρµόδιο φορέα για την ταυτοποίηση πολιτών µεταξύ των
µητρώων των Φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιµέρους αναγνωριστικά, για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και
την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία µε
τους ως άνω Φορείς.
2. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης λειτουργεί το Κέντρο Δεδοµένων (Data Center) συνολικά για τη Δηµόσια Διοίκηση, µε σκοπό την αποθήκευση δεδοµένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστηµάτων και
εφαρµογών των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου
Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
(Α’ 138), σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδοµές και πληροφοριακά συστήµατα για τον σκοπό
αυτό. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµό-
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σιας Διοίκησης δύναται να µισθώνει ή να προµηθεύεται υπολογιστικές υποδοµές νέφους (Public Cloud) για να επιτελέσει το σκοπό
της λειτουργίας της.
3.α. Οι κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G- Cloud)
που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδοµή του Δηµοσίου,
στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως τις
1.1.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, πλην των διαβαθµισµένων συστηµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του
Υπουργείου Εξωτερικών, του Λιµενικού Σώµατος, του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές, η Κ.Τ.Π.
Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές µε πολίτες,
επιχειρήσεις και τη Δηµόσια διοίκηση. Οι υποδοµές Κυβερνητικού
Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων µεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣ ΔΔ για τον σκοπό αυτό. Η
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement – SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές και πληροφοριακά συστήµατα και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
β. Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η προµήθεια νέου εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών
χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από τους Φορείς του Δηµόσιου
Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138), εκτός των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αµύνης και των εποπτευόµενων
φορέων τους, του Λιµενικού Σώµατος του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
γ. Κατ’ εξαίρεση για λόγους επείγουσας αντιµετώπισης αναγκών και σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας υποδοµής στο G-Cloud,
δύναται να χορηγείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της
ανωτέρω παραγράφου κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης. Εάν οι ως άνω Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα
και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου
3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αιτηθούν την χορήγηση άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός 30
ηµερών από την εποµένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας που ορίζεται στο
προηγούµενο εδάφιο, τεκµαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την
χορήγηση της άδειας εξαίρεσης.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και η αντιµετώπιση έργων
που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και εµπίπτουν στις
προβλέψεις της παραγράφου 3β’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρµοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη µεταφορά
της διαχείρισης, των συµβολαίων συντήρησης υφιστάµενων υπολογιστικών κέντρων σε φορείς του δηµοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισµούς των Φορέων του Δηµόσιου
Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).
4. Δηµιουργείται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου (e-gov
Portal), κατά την έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011
(Α’138), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση, στην
οποία σταδιακά ενσωµατώνονται το σύνολο των πληροφοριών και
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα
και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου
3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138). Η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πραγµατοποιείται µέσω µοναδικής
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ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων του υποδοµή του TaxisNet,
βάσει των αναφεροµένων όπως προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32
του ν. 3979/2011 (Α’138). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα, οι λεπτοµέρειες
συνολικής ή µερικής ενσωµάτωσης των αντίστοιχων πληροφοριών
κάθε Φορέα, η υποχρέωση επικαιροποίησης των ψηφιακών πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι λεπτοµέρειες
που αφορούν τη µοναδική ηλεκτρονική ταυτοποίηση.
5. Δηµιουργείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης κεντρική βάση µοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών και ιδίως της
ταχυδροµικής διεύθυνσης διαµονής, διεύθυνσης επικοινωνίας,
αριθµού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των πολιτών, αποκλειστικά µέσω της οποίας θα
ενηµερώνονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δεδοµένα των πληροφοριακών συστηµάτων των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του
ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α’ 138). Η καταχώρηση και ενηµέρωση των ανωτέρω
δεδοµένων στην κεντρική βάση πραγµατοποιείται µέσω πιστοποιηµένης πρόσβασης σε ειδική εφαρµογή µε κωδικούς µοναδικής
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων η υποδοµή του TaxisNet, ή
µέσω των ΚΕΠ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 31 του ν. 3979/2011 (Α’ 138). Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ δύναται να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την ταυτοποίηση των πολιτών στα µητρώα της Δηµόσιας
Διοίκησης. Κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συναίνεσης
του πολίτη, τα ανωτέρω δεδοµένα δύνανται να είναι διαθέσιµα στα
Τραπεζικά Ιδρύµατα . Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης, η εξειδίκευση
των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών αλλά και όλες οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου
δεν εφαρµόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 49
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού επικαιροποιεί και αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Η Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού εκδίδεται και δηµοσιεύεται µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαµβάνει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για το ψηφιακό µετασχηµατισµό της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού
τοµέα της οικονοµίας καθορίζει τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τοµεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό
αυτό και ενσωµατώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων µε µετρήσιµους στόχους και µετρήσιµα
αποτελέσµατα ανά τρίµηνο. Είναι δεσµευτική για όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τους
οποίους αφορά.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού µπορεί να αναπροσαρµόζεται κάθε πέντε χρόνια από την
έκδοση της, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3979/2011
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Όπου στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 40 του ν. 3979/2011
(Α’ 138) αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςείτε ο Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, εφεξής νοείται ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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Άρθρο 51
Ενιαία Διοικητική Μονάδα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στο άρθρο 34 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με µέριµνα του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, σε κάθε
εποπτευόµενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική µονάδα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης επιπέδου Τµήµατος ή Διεύθυνσης. Στη διοικητική
µονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες του φορέα µε αρµοδιότητες σχετικές
µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις αρχές, το πλαίσιο
και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.
Σε περίπτωση που οι ως άνω µονάδες υφίστανται στους φορείς
ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν
στο επίπεδο αυτό, ενσωµατώνοντας τυχόν αρµοδιότητες των
προηγούµενων εδαφίων που δεν έχουν.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3979/2011
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 35 του ν. 3979/2011
(Α’ 138) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 35
Συντονιστική Επιτροπή
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
(εφεξής «Επιτροπή»).
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως µέλη: α) τον Συντονιστή Ψηφιακών
Δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος, β) τους
Προϊστάµενους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων του άρθρου 34 του
παρόντος, γ) τους επικεφαλής φορέων και οργανισµών του δηµόσιου τοµέα που έχουν σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση της
εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
3. Η Επιτροπή, αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισµού για
την υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η Επιτροπή αναλαµβάνει την εξασφάλιση της υιοθέτησης και εφαρµογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και την αποτελεσµατική υλοποίηση των βασικών
παρεµβάσεων για την υλοποίησή της στο σύνολο του δηµόσιου
τοµέα. Η Επιτροπή, προβαίνει στην περιοδική αποτίµηση και
αξιολόγηση της εφαρµογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και νοµοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την
επικαιροποίησή της.
4. Η Επιτροπή, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρεις (3) µήνες µετά από µέριµνα του Προέδρου της.
5. Στα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθµίζεται
κάθε άλλο θέµα που είναι αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση
του έργου της.»
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3979/2011
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 36 του ν. 3979/2011
(Α’ 138) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 36
Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού - Υπεύθυνος και
Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων
1. Σε κάθε φορέα του Δηµοσίου Τοµέα που παρέχει υπηρεσίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, ορίζεται ένα (1) στέλεχος ως
Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Στα Υπουργεία Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού είναι ο Προϊστάµενος της
Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του άρθρου 34 του παρόντος. Στους λοιπούς φορείς, ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ορίζεται, ο Προϊστάµενος
της διοικητικής µονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τα αντικείµενα της πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
2. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού µεριµνά για τη
λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών µέτρων για την τήρηση
των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και για τον συντονισµό της υλοποίησης των σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα.
Ταυτόχρονα, αποτελεί το σηµείο επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισµό
δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού.
3. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ορίζει τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δράσεων του οικείου φορέα. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων,
υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα
και µεριµνά για την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή
τους, σύµφωνα µε τον σχετικό προγραµµατισµό. Ο Υπεύθυνος
Ψηφιακών Δράσεων έχει την ευθύνη για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων,
υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα
σε κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα που τηρείται στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλει προτάσεις βελτίωσης και αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εµπόδια σχετικά µε
την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τον Κεντρικό
Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων. Ο Κεντρικός Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων, είναι υπάλληλος του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και διοικεί το δίκτυο των Υπευθύνων Ψηφιακών
Δράσεων της προηγούµενης παραγράφου, µεριµνώντας για τη
συνεχή, ορθή και πλήρη ενηµέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του
ψηφιακού µετασχηµατισµού.
5. Στους Υπεύθυνους Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, τους
Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων και τον Συντονιστή Ψηφιακών
Δράσεων δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση.»
Άρθρο 54
Προγραµµατικές συµβάσεις
και Μνηµόνια Συνεργασίας
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις, προγραµµατικές συµφωνίες και µνηµόνια συνεργασίας µε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και γενικότερα µε τους φορείς
του Δηµοσίου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα κατά
την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), καθώς και µε
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
Άρθρο 55
Θέµατα προσωπικού
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να καλύπτονται και µε αποσπάσεις µονίµων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρό-
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σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία
(3) χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία (1) ακόµη τριετία.
2. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρµόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
4. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις
νυχτερινές ώρες ή ηµέρες εξαιρέσιµες ή αργίες εφαρµόζονται
οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Οι απαιτούµενες πράξεις εκδίδονται από τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε
αυτήν µε απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης
υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης
ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι
την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας.
6. Οι θέσεις προσωπικού της Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι το σύνολο των θέσεων των µεταφερόµενων υπηρεσιών σε αυτή από τα π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019.
7. Οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει κατανέµονται εκ
νέου µε διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις νέες υπηρεσίες.
8. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου θέσεων, συνιστώνται επιπλέον οι εξής θέσεις:(α) στη Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών δέκα
(10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, (β) στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ΠΕ
Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, (γ) στη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού, τρείς (3)
θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
9. Στις µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ
ή ΤΕ όλων των κλάδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
84 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007
(Α’ 245) για την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου
του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και
υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του
ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των
µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου τρίτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το νέο
κεφάλαιο αναλαµβάνεται α) από τον µοναδικό µέτοχο. Οι όροι
και οι προϋποθέσεις καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
4. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) αναπτύσσει
έναντι αµοιβής άλλως µε επιχορήγηση Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο
Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς
φορέας υγείας και πρόνοιας,».
5. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) έσοδα από
αµοιβές υπηρεσιών ή από επιχορηγήσεις για υπηρεσίες που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο
Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και
στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δηµοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νοµικής µορφής
αλλοδαπού Δηµοσίου.».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της
Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007 προστίθεται η περίπτωση η’ ως εξής: «η) έσοδα από
επιχορήγηση για τη λειτουργία της από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.».
7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
πέµπτο του ν. 3607/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται να
συνάπτει Προγραµµατικές Συµφωνίες µε τους φορείς στους
οποίους παρέχει υπηρεσίες.».
8. Στο εδάφιο στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει αναδροµική ισχύ και ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου του έτους, εντός του οποίου δηµοσιεύεται. Οι συµβάσεις υπογράφονται εντός µηνός από τη δηµοσίευση
της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.».
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβάσεις αυτές και οι προγραµµατικές συµφωνίες δεν
υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.».
10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το
Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών του
δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών.».
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού της
Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το νέο
κεφάλαιο αναλαµβάνεται από τον µοναδικό µέτοχο».
12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της
Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε,. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συµβούλιο
αποτελείται από επτά (7) µέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και έναν (1) εκπρόσωπο των
εργαζοµένων. Ο Διευθύνων Σύµβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου,
χωρίς καµία πρόσθετη αµοιβή. Στην περίπτωση αυτή, στην κενή
θέση ορίζεται ένας (1) ειδικός επιστήµονας.
2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ορίζονται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των αρµοδίων Υπουργών.».
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14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται
εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την
έκδοση απόφασης παύσης του υπευθύνου.».
15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της
Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007 καταργείται.
16. Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του
ν.
3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα κάθε είδους
ειδικότερα θέµατα, τα οποία αφορούν στην εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.».
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου έβδοµου του
ν.
3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισµός Προµηθειών της Εταιρείας, ο οποίος ρυθµίζει
θέµατα ανάθεσης έργων, µελετών και παροχής υπηρεσιών,
καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα για τη σύναψη, εκτέλεση και
λύση συµβάσεων, µε τους περιορισµούς που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας.».
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του
ν.
3607/2007 η φράση «από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
19. Όπου στα άρθρα 8, 20, 21, 23, 24 και 25 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν.
3607/2007, αναφέρεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Απασχόλησης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 57
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4339/2015
(Α’ 133) για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ
1. Όπου στο ν. 4339/2015, για θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, αναφέρεται ο αρµόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός, νοείται εφεξής ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4339/2015 η
φράση «από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. του ΕΚΟΜΕ είναι πενταµελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο. β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου
υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται
από τον αρµόδιο Υπουργό. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης µε τον αναπληρωτή
του, που υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό και δ) Δύο
(2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
που υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση της ανώνυµης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (µε διακριτικό τίτλο
ΕΔΕΤ) και µετονοµασία της σε Εθνικό Δίκτυο
Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
(µε διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)
1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (µε διακρι-

τικό τίτλο ΕΔΕΤ) που ιδρύθηκε µε το π.δ. 29/1998 (Α’34) περί σύστασης Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ.
308/2001 (Α’ 209), το
π.δ. 145/2003 (Α’121), το ν. 2919/2001
(Α’ 128), τον ν. 3438/2006 (Α’ 33), τον ν. 4115/2013 (Α’ 24) και
την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την απόφαση της
από 8.3.2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενική Συνέλευση (Πρακτικό
39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, την 23.4.2018, µε Κωδικό
Αριθµό Καταχώρισης 1372691, σύµφωνα µε την από 24.4.2018
και µε Αριθ. Πρωτ. 1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του
ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 (Α’ 119), µετονοµάζεται σε «Εθνικό
Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» µε διακριτικό
τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τροποποιείται µε το παρόν άρθρο. Η ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες
διατάξεις για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του
άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως ισχύει, αναλογικά
εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο αγγλικός τίτλος θα
είναι «National Infrastructures for Research and Technology» και
σε διακριτικό τίτλο GRNET. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο
για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Νetwork - NREN).
2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος,
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και δεν έχει βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδηµαϊκά
και ερευνητικά ιδρύµατα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των
βαθµίδων και σε φορείς του δηµοσίου, ευρύτερου δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρµογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και
η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγµένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών
στους προαναφερόµενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρµοσµένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέµατα
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των
ψηφιακών υποδοµών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. αποτελεί σύµβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέµατα σχεδιασµού προηγµένων πληροφοριακών συστηµάτων και υποδοµών. Αναπτύσσει συνέργειες µε τους
υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους
τοµείς του δηµοσίου, µε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγµένα πληροφοριακά συστήµατα και
αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδοµές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράµει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό µε εµπεριστατωµένες αναλύσεις, τεχνολογικές µελέτες,
πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των
σκοπών της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να
διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση
προγραµµάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία
αφορούν στον τοµέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των
νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και
µεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών
τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει,
επιστηµονικά και συµβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισµούς, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καθώς και άλλους φορείς σε θέµατα που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση
και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόµοιου περιεχοµένου. Για
την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να ιδρύει
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ή/και να συµµετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο
νέων ή υφιστάµενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση µελετών, την
εκτέλεση έργων και προµηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εµπραγµάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωµάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε.,
ασκούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός
διάδοχος αυτής. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποκαθιστά την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε
κάθε έργο που υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το
Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών του
δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Οι
µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και αµεταβίβαστες.
5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία, µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με
την έκδοση της απόφασης αυτής παύει η θητεία των σηµερινών
µελών του Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Οκτώ (8) µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας. Ένα (1) µέλος είναι εκπρόσωπος
του συλλόγου των εργαζοµένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε..
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µεταξύ των µελών του, µετά από
πρόταση του Προέδρου και υπογράφει σύµβαση διαχείρισης µε
την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαµβάνει
να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αµοιβή του
Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του Δ.Σ. καθορίζονται µε βάση τα οριζόµενα στον ν. 4354/2015 (Α’ 176).
6. Το Δ.Σ. θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαµελή
Γνωµοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα µέλη της οποίας,
καθώς και οι αναπληρωτές αυτών θα ορίζονται για την πρώτη θητεία τους µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής
Πρόεδρος αυτής. Τα µέλη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισµένου κύρους από το
χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Στο καταστατικό της
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθορίζονται οι αρµοδιότητες και ο τρόπος εκλογής
των µελών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής µετά την πρώτη θητεία
της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη
λειτουργία της. Η αµοιβή των µελών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής θα καθορίζεται µε βάση τα οριζόµενα στον ν. 4354/2015
(Α’176).
7. Τα έργα, προγράµµατα και δράσεις της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται µε αυτοχρηµατοδότηση ή µε χρηµατοδότηση από ιδιώτες. H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των
ως άνω έργων, προγραµµάτων και δράσεων ή να συµπράττει µε
δηµόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραµµάτων και δράσεων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να επιχορηγείται
για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων και
όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δηµοσίου, ευρύτερου Δηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράµµατα, από τον Τακτικό προϋπολογισµό των λοιπών Υπουργείων, από χορηγίες και
από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δηµόσιες
δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν.δ. 2957/1954, (Α’186 ) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18
παράγραφος 1 του ν. 2515/1997 (Α’154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων.
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8. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών
προνοµίων του Δηµοσίου. Οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. φορολογούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
9. Επιτρέπεται η απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπαλλήλων του
Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών που µπορεί να παρατείνεται µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Οι εργαζόµενοι και
υπηρετούντες στην ΕΔΕΤ Α.Ε., κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, διατηρούν τις ετήσιες απολαβές τους τακτικές και έκτακτες
όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος. Οι
αποσπώµενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξακολουθούν να λαµβάνουν το
σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία
προέρχονται, µε τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόµατα
της οργανικής τους θέσης µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους.
Παράλληλα, διατηρείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µε την ίδια νοµική
σχέση απασχόλησης το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου και σχέση εντολής,
καθώς και οι συνεργάτες µε συµβάσεις έργου, µίσθωσης έργου
και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εργάζονται και υπηρετούν στην
ΕΔΕΤ Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις υφιστάµενες, κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης του παρόντος, συµβάσεις και σχέσεις εργασίας. Η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να συνεργάζεται µε µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,
καθώς και µε Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων,
για την εκτέλεση συγκεκριµένων ερευνητικών και άλλων έργων
της αρµοδιότητας της. Τα συνεργαζόµενα µέλη Δ.Ε.Π. αµείβονται για την παροχή του έργου αυτού για τις περιπτώσεις α’ και γ’
της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016
(Α’ 83) αποκλειστικά µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου Α.Ε.Ι., ενώ παράλληλα µπορούν να
αµείβονται απευθείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την περίπτωση β’
της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
10. Όλα τα ειδικότερα θέµατα, τα σχετικά µε το Οργανόγραµµα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των
υπηρεσιών και διευθύνσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τον αριθµό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους επιλογής του προσωπικού, των
στελεχών και των συνεργατών, την κατανοµή τους σε οργανικές
µονάδες και την εξέλιξή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις
του παρόντος και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, ρυθµίζονται µε
τον Οργανισµό αυτής, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι
οποιεσδήποτε διευθυντικές αρµοδιότητες των διευθυντών των
διευθύνσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε. µε βάση το ισχύον Οργανόγραµµα
(Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας
Υποδοµών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονοµικής
Διαχείρισης, Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρµογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του
ισχύοντος Οργανογράµµατος. Με τον νέο Οργανισµό της ΕΔΥΤΕ
Α.Ε., ρυθµίζονται περαιτέρω και διεξοδικά όλα τα θέµατα που
αφορούν στην επωνυµία, στην έδρα, στον σκοπό και τους στόχους της, στο µετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη µείωση
του, στην έκδοση των µετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα
δικαιώµατα των µετόχων, στη σύγκληση, στη συγκρότηση, στη
λειτουργία και στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του
Διοικητικού Συµβουλίου και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, στις
αρµοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, στους
πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές,
στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στη
λύση και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες
εταιρείες νοµοθεσία. Οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθµίζεται από τον
Οργανισµό, καθορίζεται από το θεσµικό πλαίσιο των Ανωνύµων
Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του
άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµο-
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ζόµενο. Ο Οργανισµός της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να τροποποιείται
και να κωδικοποιείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την
θέση σε ισχύ του παρόντος και µέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του Οργανισµού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ
το ισχύον καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. συµπληρωµατικά µε τις
διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την
ΕΔΕΤ Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε.
ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του
Οργανισµού της και συµπληρωµατικά του νόµου περί Ανωνύµων
Εταιρειών αναλογικά εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Όλες οι διατάξεις, ειδικότερες ρυθµίσεις και εκπροσωπήσεις σε
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς που ισχύουν ειδικότερα
για την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα ισχύουν κάθε φορά και για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,
µεταξύ άλλων και όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσµικού
πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία που αφορούν στην
ΕΔΕΤ Α.Ε. αλλά και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη που αφορά
στους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενη. Σε περίπτωση σύγκρουσης ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος
υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
12. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ή νοµίµως
εκδοθέντων καταστατικών και κανονισµών λειτουργίας προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπου της ΕΔΕΤ σε Διοικητικά Συµβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η συµµετοχή εκπροσώπου
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ο/η οποίος/α ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της.
13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 19 του ν.
3429/2005 (Α’ 314) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του
νόµου αυτού και το «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και
Έρευνας Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».
Άρθρο 59
Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π .Ι. Δ.
«Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου»
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 και 10
του π.δ. 226/1989 (Α’ 107) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η
διάταξη του άρθρου 23 του
ν. 3190/2003 (Α’ 249), καθώς και
κάθε άλλη διάταξη που αφορά στο «Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου», ως επιστηµονική εγκατάσταση
εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (εφεξής
«EKT/EIE»).
2. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ»
(εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις του µε την αλλοδαπή το ΕΚΤ χρησιµοποιεί την επωνυµία «National Documentation Center» (EKT)».
3. Το EKT ανήκει στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και λειτουργεί
προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού του, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του και των δηµοσιονοµικών κανόνων που διέπουν τους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονοµικών
και ουσιαστικών προνοµίων του Δηµοσίου.
4. Το ΕΚΤ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (εφεξής: Υπουργός), εδρεύει στην Αθήνα, ενώ
µε απόφαση του ΔΣ µπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες και
γραφεία του και σε άλλες πόλεις της ελληνικής Επικράτειας.
5. Το ΕΚΤ είναι Επιστηµονική Υποδοµή Εθνικής Χρήσης και
Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΑΠΟΦ
7304/Β2-576 ΦΕΚ Β’ 3482/2017). Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδοµή εθνικής εµβέλειας, έχει ως θεσµικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκµηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της
Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστηµονικής, τεχνολο-

γικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχοµένου και δεδοµένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές
υποδοµές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό, το ΕΚΤ: α) συλλέγει, τεκµηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόµενο επιστήµης και πολιτισµού, β) µετράει και
αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστηµα Έρευνας, Τεχνολογίας,
Ανάπτυξης, Καινοτοµίας, γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν µε την
ερευνητική κοινότητα, δ) συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση
της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήµη και την Ανοικτή Πρόσβαση, ε) επιδιώκει τη µέγιστη διάχυση της γνώσης, για
την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδοµή και Κέντρο
Δεδοµένων (Datacenter), εξοπλισµό για ψηφιοποίηση διαφόρων
τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες µε συνδροµητικό και ανοικτό περιεχόµενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδοµές µητρώων για την ελληνική ερευνητική
και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, φορείς του συστήµατος, υποδοµές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστηµονικών και τεχνολογικών
πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ε.Ι.Ε..
Επίσης, συνεργάζεται στενά µε όµορους φορείς και συµµετέχει
σε οµάδες εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισµών για κάθε
θέµα της αρµοδιότητάς του.
6. Οι πόροι του ΕΚΤ προέρχονται από: α. Τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. β. Κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό (Τακτικό και Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων). γ. Χρηµατοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισµούς
του Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς, µεταξύ άλλων
για τα έργα που αναλαµβάνει να υλοποιήσει, δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και
κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νοµικών προσώπων, του Δηµόσιου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. ε. Ίδια
έσοδα από την παροχή των εξειδικευµένων υπηρεσιών του προς
τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασµό τρίτων. στ. Έσοδα από
την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του
και από δάνεια κάθε µορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε
άλλες νόµιµες πηγές.
7. Τα έργα, προγράµµατα και δράσεις του ΕΚΤ χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται
µε αυτοχρηµατοδότηση ή µε χρηµατοδότηση από ιδιώτες. Το
ΕΚΤ δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος
ή και ενδιάµεσος φορέας των ως άνω έργων, προγραµµάτων και
δράσεων, να συµπράττει µε δηµόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραµµάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του
Δηµοσίου, ευρύτερου Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και
από προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράµµατα,
από τον τακτικό προϋπολογισµό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από
φορείς του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θεωρούνται
δηµόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (Α’186) και της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) και βαρύνουν τον
Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους
συµβάσεις, συµφωνίες, µνηµόνια συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε το ΕΙΕ, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, τα Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής
και Γενικής Κυβέρνησης, µε φυσικά και νοµικά ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού
του.
8. Το ΕΚΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολο-
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γητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων,
όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι
των χρηµατοδοτηθέντων προγραµµάτων και έργων πραγµατοποιούνται µε σκοπό την παρακολούθηση των δράσεων και τη
σύµφωνη µε τον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις των οργάνων
του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΚΤ
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τον απολογισµό πεπραγµένων του, τον ισολογισµό, την
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και τις χρηµατοροές του, και
δηµοσιεύεται στον επίσηµο διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο
κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση, που
αφορά το προηγούµενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του ΕΚΤ είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2)
ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές
µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των
ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΚΤ. Με
απόφαση του Υπουργού µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε
έκτακτος έλεγχος.
9. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.
10. Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7)
µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο
Διευθυντής του ΕΚΤ. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΚΤ, πλην του Διευθυντή, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί
για οποιονδήποτε λόγο µια ή περισσότερες θέσεις συµβούλων
και µέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό Συµβούλιο νόµιµα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθµός
του δεν έχει µειωθεί κάτω των τριών (3) µελών. Σε περίπτωση
που ο αριθµός των µελών µειωθεί κάτω των τριών (3), διορίζονται
οι απαιτούµενοι προσωρινοί Σύµβουλοι µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για
κάθε θέµα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΚΤ και γενικά τη δραστηριότητά
του, λαµβάνει δε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα και αποφάσεις για
την πραγµατοποίηση του σκοπού του ΕΚΤ. Το Δ.Σ. του ΕΚΤ έχει
ιδίως τις εξής αρµοδιότητες: α. Χαράσσει την γενική πολιτική,
στρατηγική και τους στόχους του ΕΚΤ. β. Εγκρίνει ύστερα από
εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΕΚΤ, το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του ΕΚΤ και τον
αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό. γ. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισµό και ισολογισµό του ΕΚΤ. δ.
Εγκρίνει προγράµµατα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται
στις αρµοδιότητες του ΕΚΤ και λαµβάνει αποφάσεις και µέτρα
για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσµατική διεκπεραίωση
αυτών. ε. Προσλαµβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα τµήµατα
του ΕΚΤ. στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΤ
και στον Διευθυντή του. ζ. Επιλέγει και διορίζει τον Διευθυντή
του ΕΚΤ. η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του ΕΚΤ.
θ. Ελέγχει τον Διευθυντή του ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα
(12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε
την ηµερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα δύο τουλάχιστον µέλη του
ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος µπορεί να
συµµετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. καθορίζει και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαµβάνει επίσης τα θέµατα που προτείνονται από τα µέλη του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του ΕΚΤ και
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
εποπτεύει τις εργασίες του ΕΚΤ, παρακολουθεί τη λειτουργία
του, ενηµερώνει το Δ.Σ. σχετικά, και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) µέλη, εκτός και εάν
ο αριθµός των µελών έχει µειωθεί κάτω των πέντε (5) οπότε συ-
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νεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) µέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
12. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τµηµάτων του
και διορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΤ για πενταετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης µετά από αξιολόγησή του από το Δ.Σ.. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της
θητείας του και τα προσόντα του, περιλαµβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον
Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του αναπληρώνει στέλεχος του ΕΚΤ που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητάς
του και εκπροσωπεί το ΕΚΤ σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
συνεργάτες και διεθνείς οργανισµούς.
13. Με τον Οργανισµό του ΕΚΤ που καταρτίζεται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργανωτική
δοµή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρµοδιότητές τους και το προσωπικό του ΕΚΤ, καθώς και θέµατα που δεν
ρυθµίζονται µε το παρόν. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού, τα
παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΚΤ.
14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσµικού πλαισίου για
τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενες,
ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ. Σε περίπτωση σύγκρουσης
υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
15. Το ΕΚΤ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε
κάθε δικαίωµα και υποχρέωση που είχε αυτό, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και
άυλα, ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, µεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση αυτών. Μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΙΕ
συνάπτονται συµφωνητικά συνεργασίας που αφορούν στη
χρήση και διαχείριση από το ΕΚΤ των χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ
και τον αναλογικό επιµερισµό των λειτουργικών δαπανών, µε
γνώµονα την εύρυθµη και λειτουργική συνύπαρξη των δύο φορέων, καθώς και σε κάθε άλλο εκκρεµές θέµα που αφορά κοινώς
αναληφθείσες δράσεις και τη µελλοντική συνεργασία τους επί
οποιουδήποτε πεδίου των δραστηριοτήτων τους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών δηµοσίου συµφέροντος που υπηρετούν. Επίσης, µε τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρεται από το ΕΙΕ
στο ΕΚΤ το µέρος της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2019,
που αφορά στη µισθοδοσία του προσωπικού του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ
εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες του ΕΙΕ, µέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων διευθύνσεων στο ΕΚΤ και την ολοκλήρωση των διαδικασιών
απόσχισης και εκκαθάρισης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του
ΕΚΤ/ΕΙΕ και πάντως το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019. Μέχρι τη
σύναψη του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ΕΙΕ και του
ΕΚΤ οι χώροι που χρησιµοποιούνταν µέχρι τη δηµοσίευση του
π.δ. 81/2019 (Α’119) από τα τµήµατα του ΕΚΤ/ΕΙΕ συνεχίζουν να
χρησιµοποιούνται από το ΕΚΤ, το οποίο διατηρεί παράλληλα
κοινή χρήση µε το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου
του ΕΙΕ. Με τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΚΤ, όλα τα έργα και προγράµµατα καθώς και αρµοδιότητες και χρηµατοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.
Με τη δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται
από το ΕΚΤ µε την ίδια νοµική σχέση απασχόλησης ο Διευθυντής, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου και σχέση εντολής ,καθώς και
οι συνεργάτες µε συµβάσεις έργου, µίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου εργάζονται και υπηρετούν στο ΕΚΤ διατηρώντας όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις υφιστάµενες, κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης του παρόντος, συµβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αρµόδιος και υπογράφων για κάθε θέµα λειτουργίας, νοµικών δεσµεύσεων, χρηµατοδότησης, εκτέλεσης
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συµβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται
να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπροσώπηση
και την εύρυθµη λειτουργία του ΕΚΤ.
Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΚΤ, η περιουσία του, κινητή και
ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Άρθρο 60
Σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Δ.» στο εξής. Στις
διεθνείς συναλλαγές, η επωνυµία του ΕΛ.ΚΕ.Δ., αποδίδεται στα
αγγλικά ως «HELLENIC SPACE CENTER».
2. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Διαστηµικός Οργανισµός Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.» η
οποία συστάθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 4508/2017 (Α’ 200), καταργείται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α’297).
3. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση
της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως
αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόµων
σχέσεων της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και
περιεχοµένου δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και ευρίσκονται σε
ισχύ, στις οποίες το µοναδικό ή ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη
είναι η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνοµα του
ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για τον λόγο αυτόν τη λύση των
ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτές. Επιπλέον, µε τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. όλα τα έργα και
προγράµµατα, καθώς και αρµοδιότητες και χρηµατοδοτήσεις
που διατηρούσε η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι εκκρεµείς δίκες της ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνοµα του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή
τους.
4. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εδρεύει στην Αθήνα, µε απόφαση δε του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να οριστεί ως έδρα
άλλος δήµος της Χώρας.
5. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ανήκει στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απολαµβάνει όλων των
διοικητικών, οικονοµικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου.
6. Κάθε πράξη ή συµφωνία, που αφορά στη µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εµπράγµατου δικαιώµατος προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ., καθώς και η µεταγραφή των πράξεων ή
συµφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά
γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονοµιών και του Φ.Π.Α., όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και
ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων. Ειδικά για τον φόρο εισοδήµατος, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απαλλάσσεται αυτού, µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης
κεφαλαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ του άρθρου 46 του ν.
4172/2013 (Α’167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουµένων των ζητηµάτων που αφορούν στρατιωτικές εφαρµογές και
των θεµάτων εθνικής ασφαλείας.
7. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8. Οι σκοποί του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
α. η διαµόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τοµέα του
διαστήµατος και η εκπόνηση κυλιόµενου-δυναµικού σχεδίου

δράσης της διαστηµικής στρατηγικής σε συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα, τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα που προσδιορίζει στόχους, τοµείς συνεργασίας και
διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων,
β. η συνεργασία, ο συντονισµός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα για την προώθηση, διάχυση και
αξιοποίηση της διαστηµικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς
και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και
οµάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστηµικά θέµατα και προγράµµατα,
γ. η προώθηση και συµµετοχή ως συντονιστής δηµόσιων φορέων σε έργα και προγράµµατα, καθώς και η διαχείριση εθνικών
προγραµµάτων και έργων σε τοµείς του Διαστήµατος, όπως η
επιστηµονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονοµία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι µεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εµπόριο,
δ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς,
πρωτοβουλίες, φόρουµ και δραστηριότητες για θέµατα Διαστήµατος, ο συντονισµός των εθνικών εκπροσώπων στον τοµέα του
Διαστήµατος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών,
η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτοµίας και δράσεων
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συµµετοχή της
χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς Διαστήµατος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστηµικά προγράµµατα, καθώς και
η συµµετοχή στη σχεδίαση προγραµµάτων για την εξυπηρέτηση
εθνικών, επιστηµονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το Διάστηµα έχει πρωταρχικό ρόλο,
ε. η συµβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και
των διαστηµικών εφαρµογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδοµών
προς όφελος της εγχώριας βιοµηχανίας και έρευνας, καθώς και
η υποστήριξη στο σχεδιασµό δορυφόρων, δορυφορικών συστηµάτων, υλικών και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, µέσω και της αξιοποίησης της
συµµετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς και προγράµµατα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
στ. η συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη
συνεχή επιµόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των
δηµόσιων λειτουργών σε θέµατα Διαστήµατος, καθώς και η σχεδίαση και η συµµετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστηµικών δραστηριοτήτων και εφαρµογών,
ζ. η προώθηση θεµάτων τυποποίησης και η µεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τοµέα των διαστηµικών εφαρµογών και υπηρεσιών,
η. η πειραµατική ή εµπορική αξιοποίηση των δικαιωµάτων του
Δηµοσίου σε δορυφορικά και διαστηµικά αντικείµενα, καθώς και
η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών
στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως
ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
θ. η παροχή συνδροµής προς το Δηµόσιο αναφορικά µε δορυφορικά και διαστηµικά θέµατα, καθώς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση µελετών προς το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά µε τη διαχείριση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του Δηµοσίου στο Διάστηµα,
την καταχώριση και αξιολόγηση διαστηµικών αντικειµένων,
καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων.
9. Οι πόροι του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προέρχονται από: α. κάθε είδους
χρηµατοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό (Tακτικό και Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων), β. χρηµατοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή
επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισµούς του δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς, µεταξύ άλλων για τα έργα
που αναλαµβάνει να υλοποιήσει, γ. την εκµετάλλευση δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί των διαστηµικών αντικειµένων, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. από τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και συµβάσεων ή
προγραµµάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραµατικής
ή εµπορικής δραστηριότητας, δ. την παροχή υπηρεσιών και τη
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µεταβίβαση των δικαιωµάτων χρήσης επιστηµονικών - ερευνητικών έργων και µελετών, ε. δωρεές, ενισχύσεις, κληρονοµίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές
φυσικών ή νοµικών προσώπων, του δηµόσιου ή του ιδιωτικού
τοµέα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στ. ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευµένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση
έργων για λογαριασµό τρίτων, ζ. έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε
µορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες πηγές. Σε
περίπτωση διάλυσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., η περιουσία του, κινητή και
ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
10. Ως προς τα διαστηµικά προγράµµατα και τις διαστηµικές
εφαρµογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας, το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διατηρεί διοικητική και επιχειρησιακή
αυτονοµία σε σχέση µε το ΕΛ.ΚΕ.Δ., δύναται δε να συµµετέχει
κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ. χωρίς δικαίωµα ψήφου, εφόσον συζητείται
θέµα που άπτεται της εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
11. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι
έλεγχοι των χρηµατοδοτηθέντων προγραµµάτων και έργων
πραγµατοποιούνται προκειµένου να παρακολουθούνται οι πραγµατοποιούµενες δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέµενα
από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ποσά επενδύονται σύµφωνα µε τους στόχους
και τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις των
οργάνων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου κάθε
έτους. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό και τον απολογισµό πεπραγµένων του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και δηµοσιεύεται στον επίσηµο διαδικτυακό
του τόπο. Ο οικονοµικός απολογισµός περιλαµβάνει ισολογισµό,
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και τις χρηµατοροές του
ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούµενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς
λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη
νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να
διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.
12. Όργανο Διοίκησης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι το Διοικητικό του
Συµβούλιο, που ορίζεται για πενταετή θητεία µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από επτά
(7) µέλη, ήτοι: α) Πρόεδρο, β) Διευθύνοντα Σύµβουλο, γ) πέντε
µέλη.
13. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί
για οποιονδήποτε λόγο µια ή περισσότερες θέσεις συµβούλων,
η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο ορισµός τους. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο νόµιµα συνέρχεται και
αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθµός του δεν έχει µειωθεί κάτω
των τριών (3) µελών. Αν ο αριθµός των µελών µειωθεί κάτω των
τριών (3) διορίζονται οι απαιτούµενοι προσωρινοί Σύµβουλοι από
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µέχρι να ορισθούν οι
οριστικοί. Η θητεία των Συµβούλων παρατείνεται µέχρι να ορισθούν οι νέοι Σύµβουλοι. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του
προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και
διευθύνουν τις εργασίες του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει τις
εργασίες του ΕΛ.ΚΕ.Δ. παρακολουθεί τη λειτουργία του, ενηµερώνει το Δ.Σ., σχετικά και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο
αυτού. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για
κάθε θέµα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και γενικά τη δραστηριό-
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τητά της, λαµβάνει δε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα και αποφάσεις για την πραγµατοποίηση του σκοπού του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Το Δ.Σ.
συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο.
H πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε την ηµερήσια διάταξη
τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριµένο
θέµα ή θέµατα δύο (2) τουλάχιστον µέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος µπορεί να συµµετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει και
εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαµβάνει επίσης τα θέµατα που προτείνονται από τα µέλη του
Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον
τέσσερα (4) µέλη - αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
14. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να διαθέτουν
εγνωσµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και επαγγελµατική εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εµπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τοµέων στους
οποίους δραστηριοποιείται το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Τα ειδικότερα προσόντα
και τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται στον Κανονισµό του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
15. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση
του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και του σκοπού της. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση του
ΕΛ.ΚΕ.Δ., εκτός από τα θέµατα εκείνα που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε
απόφασή του να αναθέτει το χειρισµό ιδιαίτερων ζητηµάτων σε
εξειδικευµένους επιστήµονες στον τοµέα του Διαστήµατος, οι
οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και οι
οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που
τους ανατίθενται, η δε αµοιβή αυτών προσδιορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση
16. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή µε σύµβαση έργου,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ., µπορεί κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων να προσλαµβάνει έως δέκα
(10) ειδικούς επιστήµονες εγνωσµένης αξίας για την εκπλήρωση
των σκοπών της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του
Δηµόσιου, κατά τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτήτων και
την εποπτεία των διαστηµικών αντικειµένων, κατ’ αναλογική
εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005,
εντός των ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του.
17. Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Δ., µε απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιτρέπεται, κατόπιν
αίτησης των ενδιαφεροµένων, να αποσπώνται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ.,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια
απόφαση ρυθµίζονται οι όροι και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
απόσπαση, εκτός από µισθολογικά θέµατα για τα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, οι άµεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης
του ΕΛ.ΚΕ.Δ. µπορεί να καλυφθούν προσωρινώς και µε µετακίνηση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων υφιστάµενου εξειδικευµένου προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι εργασίας που θα διέπουν την προσωρινή άσκηση καθηκόντων αυτού του προσωπικού µέχρι την ολοκλήρωση της
συγκρότησης και στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
18. Για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛ.ΚΕ.Δ., επιτρέπεται η
απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δηµόσιο, από νοµικά
πρόσωπα του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και φορείς, που εποπτεύονται από το Δηµόσιο
σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016.
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19. Παράλληλα, διατηρείται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. µε την ίδια νοµική
σχέση απασχόλησης το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου και σχέση εντολής,
που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εργάζονται και
υπηρετούν στην καταργούµενη µε το παρόν ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις υφιστάµενες, κατά το χρόνο της δηµοσίευσης του παρόντος, συµβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας
20. Με εσωτερικό κανονισµό που καταρτίζεται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ.
µέσα σε ένα χρόνο από τη δηµοσίευση του παρόντος και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, αναγκαία για την εύρυθµη και
αποδοτική λειτουργία του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ιδίως η οργάνωση, η λειτουργία, διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, ο
αριθµός των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα
και η κατανοµή τους στις διοικητικές µονάδες της, ο αριθµός των
ειδικών επιστηµόνων, καθώς και ο αριθµός των θέσεων νοµικού
συµβούλου, δικηγόρων και ειδικών νοµικών συνεργατών, οι
οποίοι συνδέονται µε το ΕΛ.ΚΕ.Δ. µε σχέση έµµισθης εντολής,
τα αναγκαία προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η
βαθµολογική εξέλιξη των ειδικών επιστηµόνων, οι διαδικασίες
αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Επίσης, θέµατα ασφάλειας και διαβάθµισης προσωπικού,
προστασίας προσωπικών δεδοµένων και απορρήτων πληροφοριών, καθώς και ελέγχου του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Ως την έκδοση του εσωτερικού κανονισµού, τα παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι των µεταφερόµενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσιών, σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 (Α’119) και το π.δ. 84/2019 (Α’
123).
2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι που µεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών,
σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019.
3. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρµοδιοτήτων για θέµατα προσωπικού των υπαλλήλων που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε το
π.δ. 81/2019 συνεχίζεται το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019 από
τις αρµόδιες υπηρεσίες Διοικητικού ή Ανθρώπινου Δυναµικού
των Υπουργείων από τα οποία µεταφέρθηκαν προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την οµαλή µετάβαση
της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρµοδιοτήτων για θέµατα προσωπικού των υπαλλήλων που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) από το καταργηθέν
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και
το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζεται το αργότερο µέχρι τις
31.12.2019 από την αρµόδια υπηρεσία Διοικητικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν
οι αναγκαίες ενέργειες για την οµαλή µετάβαση της διοικητικής
υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρµόδιες υπηρεσίες υποδοχής.
5. Οι υπάλληλοι που µεταφέρθηκαν από το καταργηθέν
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ή προς το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να συµµετέχουν νόµιµα στα συλλογικά
όργανα, στα οποία έχουν οριστεί, µέχρι την αντικατάστασή τους.
6. Οι υπάλληλοι που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε το π.δ.
81/2019 (Α’ 119) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δι-

καιώµατα και τυχόν άλλες παροχές, που είχαν στα Υπουργεία
από τα προήλθαν.
7. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που
ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τα
άρθρα 19 έως 28 του
π.δ. 142/2017 (Α’ 181), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 έως 43 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τη Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης
(Service Level Agreement - SLA) που έχει υπογράψει µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονοµικών,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εξακολουθεί να σχεδιάζει,
αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα Πληροφοριακά
Συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες του. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρακολουθεί,
να υλοποιεί και να παραλαµβάνει συµβάσεις, έργα, προγράµµατα τα οποία παρακολουθούσε και υλοποιούσε στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της κατά τη δηµοσίευση του π.δ. 81/2019 (Α’ 119).
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρέχει µηχανογραφική υποστήριξη στο
Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία στη συνέχεια θα εξειδικευτεί µε
την υπογραφή Συµφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service
Level Agreement – SLA) µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µετά από εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
8. Κάθε είδους υπηρεσίες πληροφορικής, που είχαν ανατεθεί
µε οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων από οποιονδήποτε δηµόσιο
φορέα, παρέχονται εφεξής µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
9. Η χρήση και η διαχείριση του κτιρίου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, που
βρίσκεται επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο
Αττικής, και του κτιρίου της έδρας του Υπουργείου που βρίσκεται
επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα
Αττικής, µεταφέρεται αυτοδίκαια στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
10. Η ιδιοκτησία, διοίκηση και διαχείριση των άυλων και υλικών
περιουσιακών στοιχείων, που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του
σκοπού και για την εξυπηρέτηση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, αναλαµβάνονται εφεξής από την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Τα προβλεπόµενα έσοδα, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις υπ’ αριθµ. Α. 1202/20.5.2019 (Β’1830) και υπ’ αριθµ. 67343
ΕΞ/19.6.2019 (Β’ 2443) του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης για το οικονοµικό έτος του 2020 και έπειτα.
12. Οι κεντρικές υποδοµές και λοιπές υποδοµές υποστήριξης
κυβερνητικού νέφους της ΚΤΠ Α.Ε. εφεξής διοικούνται και διαχειρίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του
ν.
4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας
και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 154 του
ν.
4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Οικονοµικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Υποδοµών και Μεταφορών, Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδοµών και Μεταφορών, Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών».
15. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων νοείται εφεξής η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
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16. Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των αρµοδίων, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, Υπουργών εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα
τυπικά προσόντα διορισµού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που
αφορά στη στελέχωση των οργανικών µονάδων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον ως άνω Οργανισµό δύνανται
να εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών
µονάδων του Υπουργείου ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.
17. Οι θητείες των Προϊσταµένων κάθε επιπέδου των υπηρεσιών οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος µέρους λήγουν αυτοδικαίως τριάντα (30) µέρες µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος. Για την επιλογή και τοποθέτηση
των προϊσταµένων των νέων οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις
Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός δύο
(2) µηνών.
18. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας των υπηρεσιών
της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται µεταβατικά, µε
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης,
σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις
προϊσταµένων των οργανικών τους µονάδων, υπαλλήλων οι
οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων
συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειµένου του
φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
19. Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 ισχύουν και για
τις υπηρεσίες που συνιστώνται δια του παρόντος Μέρους.
20. Κάθε αµφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την µεταφορά αρµοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές µονάδες που συστήνονται µε το παρόν επιλύονται µε απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις
του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων
για απασχόληση εκπαιδευτικών
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 (A’ 191), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους
του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει
τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό Έργου
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2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει του
άρθρου 9 του ν. 4574/2018 (A’191)», έως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και
την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού
των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων
(24.300.000) ευρώ.»
Άρθρο 63
Ρυθµίσεις για Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία
1. Η θητεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή
Πειραµατικό σχολείο, η οποία είτε λήγει αυτοδίκαια στις
31.8.2019, είτε παρατάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του
ν. 4530/2018 (Α’ 118) µέχρι τις 31.8.2019, παρατείνεται µέχρι τις
31.8.2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η θητεία των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραµατικών σχολείων δύναται να παραταθεί για ακόµη ένα (1) έτος και
µέχρι τις 31.8.2021. Κατά τη διάρκεια της παράτασης οι υπηρετούντες σε Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις. Για όσους µετατέθηκαν το 2019 δεν ισχύει η παράταση του πρώτου εδαφίου. Οµοίως, για όσους µετατεθούν το
2020 δεν ισχύει η ενδεχόµενη παράταση του δεύτερου εδαφίου.
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυµούν την παράταση της θητείας τους µέχρι τις 31.8.2020, δύνανται:
α) να επιστρέψουν στην περιοχή µετάθεσης από την οποία
προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική µονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης και εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να
τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ως υπεράριθµοι ή
β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου της βαθµίδας τους, στην περιοχή στην οποία ανήκει
το Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο, και να δηλώσουν σχολικές
µονάδες προτίµησής τους για οριστική τοποθέτηση, ώστε να
συµµετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
3. Η ισχύς των άρθρων 76, 77, 78 και 79, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αναστέλλεται
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 και της τυχόν
παράτασης αυτής.
4. Κατ’ εξαίρεση, για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται
η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραµατικά σχολεία για το διδακτικό
έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυµούν την ανανέωση της απόσπασής τους σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποβάλλουν
σχετική δήλωση µέχρι 20.8.2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραµατικό Σχολείο µε την
υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 64
Α.Ε.Ι. – ακαδηµαϊκές ελευθερίες–
αναβάθµιση της ποιότητας
του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος
Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες –
Αναβάθµιση της ποιότητας
του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται
και προστατεύεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη
διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσµική εγγύηση της αδέσµευτης
και απαραβίαστης επιστηµονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
2. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση

2244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους
των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή
περιορίσει.
3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δηµόσιες αρχές ασκούν όλες
τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της
επέµβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.»
Άρθρο 65
Άρση πρόβλεψης ίδρυσης Νοµικής Σχολής
στο Πανεπιστήµιο Πατρών
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.
4610/2019 (Α’70) καταργείται.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 διαγράφονται οι λέξεις «την Σχολή Νοµικών Επιστηµών και».
3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.
4610/2019 καταργείται.
4. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 3 του άρθρου 36 του
ν.
4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νοµικής».
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νοµικής».
Άρθρο 66
Ρύθµιση θεµάτων αποσπασµένου εκπαιδευτικού
προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής
διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπασθεί στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας µέχρι τις 31.8.2019, καθώς και
η ανανέωση των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού
αυτού, το οποίο επιθυµεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την ανανέωση της απόσπασής του στη Γ.Γ.Ε.Τ., µέχρι τις 31.8.2020, άνευ
έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται νεότερη αποδέσµευση
από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ή σχετική γνώµη του
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ). Για την ανανέωση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όµοια δυνατότητα παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. µέχρι 31.8.2019, αλλά αντί της αρχικής
αιτήσεώς τους, επιθυµούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 67
Συνέχιση λειτουργίας κέντρων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Η παράγραφος 12 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α’102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου και για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε.
µπορεί να επεκτείνεται και σε επόµενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθµ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β’1752) του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καταργείται.»
Άρθρο 68
Παράταση προθεσµίας για πρόσληψη εκπαιδευτικών
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.
3879/2010 (Α’163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.9.2020 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της µη
τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 69
Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων
Καταργείται το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) όπως
ισχύει.
Άρθρο 70
Αµοιβή µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών ενηλίκων
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν.
4559/2018, η ηµεροµηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.9.2019».
Άρθρο 71
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης
προγραµµάτων σπουδών ΚΔΒΜ
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 89 του ν.
4547/2018 (Α’ 102) όπως ισχύει, η ηµεροµηνία 1.9.2019 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 1.9.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 72
Μείωση ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθµισµένων
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθµιση του παρόντος,
όπως αυτή προκύπτει µετά τον υπολογισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών
και προσαυξήσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής, κατά την
κείµενη νοµοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόµενο µήνα από
αυτόν της υπαγωγής στη ρύθµιση, µε τόκο που υπολογίζεται µε
βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον
τριών (3) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογιζόµενο.»
Άρθρο 73
Παράταση έναρξης ισχύος
1. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του
ν. 4611/2019
(Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1η Μαρτίου
2020. Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28 του ν. 4554/2018
εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του
ν. 4611/2019.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγµατος υπ’αριθ. 70/2019 (Α’ 110) «Οργανισµός του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», µε τίτλο
«Έναρξη Ισχύος» αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής: «Η
ισχύς του παρόντος αρχίζει µετά την παρέλευση πέντε (5) µηνών
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 74
Ατοµική διακίνηση φαρµάκων µε προµήθεια
από ΕΟΠΥΥ και τελικό σηµείο παράδοσης
ιδιωτικό φαρµακείο
1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 22 ν. 4213/2013 (Α’261) τροποποιείται η περίπτωση α’ ως ακολούθως:
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«α. Τα φάρµακα στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12 του ν.
3816/2010, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας για νοσοκοµειακή
µόνο χρήση, διατίθενται αποκλειστικά από φαρµακεία των νοσοκοµείων και των ιδιωτικών κλινικών. Σε περίπτωση που δηλώνεται
στον ΕΟΠΥΥ αδυναµία χορήγησης των φαρµάκων του προηγούµενου εδαφίου, αυτά διατίθενται και από τα φαρµακεία και φαρµακαποθήκες του ΕΟΠΥΥ, που προβλέπονται στο άρθρο 8 της
αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’
4898/2018), σε ιδιωτικές κλινικές και σε δηµόσια νοσοκοµεία.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του
ν.
4213/2013 (Α’ 261) προστίθενται εδάφια στ’, ζ’ και η’ ως ακολούθως:
«στ. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να διακινεί προς τα ιδιωτικά φαρµακεία
ή σηµεία διανοµής Υγειονοµικών Περιφερειών (ΥΠΕ) (κανάλι διανοµής ΕΟΠΥΥ) ή απευθείας στον ασφαλισµένο, φάρµακα υψηλού κόστους, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3816/2010, τα
οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας µόνο για νοσοκοµειακή
χρήση και καθορίζονται µε υπουργική απόφαση µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
ζ. Η παραλαβή του φαρµάκου από τον ασφαλισµένο πραγµατοποιείται µε µηδενικό ποσοστό συµµετοχής – ατελώς κατά παρέκκλιση των διατάξεων τιµολόγησης.
η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται η διαδικασία
εκτέλεσης των συνταγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω.»
Άρθρο 75
Συµµετοχή των ιατρών ΕΟΠΥΥ
στους γνωµοδοτούντες ιατρούς
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 266
του ν. 4512/2018 (Α’5) τροποποιούνται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια
επιλογής των γνωµοδοτούντων ιατρών, οι οποίοι επιλέγονται
µετά από πρόταση των Διοικητών ΥΠΕ ή µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβούλιου ΕΟΠΥΥ, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, για ιατρούς που έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τον ΕΟΠΥΥ. Για τους γνωµοδοτούντες
ιατρούς ισχύουν τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται για τα µέλη
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης.»
Άρθρο 76
Συµµετοχή εµπειρογνωµόνων ιατρών
του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 268 του ν.
4512/2018 (Α’ 45) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που µετά την παρέλευση της αποκλειστικής
προθεσµίας της παραγράφου 6 εδάφιο δ’ του παρόντος άρθρου
έχουν εισαχθεί στο Σ.Η.Π. γνωµοδοτήσεις που δεν συµφωνούν
µεταξύ τους, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ζητά τη λήψη
ιατρικής γνώµης εµπειρογνώµονα συναφούς ειδικότητας µε την
υπό πάθηση εκάστου ασφαλισµένου, που επιλέγεται από τηρούµενη λίστα, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, που περιλαµβάνει ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν
στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ή µετέχουν στο ΑΥΣ και επιλέγονται µε τρόπο ανάλογο µε τους γνωµοδοτούντες ιατρούς.
Ο εµπειρογνώµονας υποβάλλει εντός χρονικού διαστήµατος
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωµάτευση του, η οποία έχει
χαρακτήρα σύµφωνης γνώµης για το Διοικητικό Συµβούλιο του
Οργανισµού.»
Άρθρο 77
Συµµετοχή εκπροσώπου ΕΟΠΥΥ
σε εξέταση αιτηµάτων από την ΕΑΦΑΑΧ
Η παράγραφος 6 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018 (Α’ 45) τροποποιείται ως ακολούθως:
«6. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα που δεν περιλαµ-
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βάνονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων και χορηγούνται κατ’ εξαίρεση διαβιβάζονται άµεσα από τον διαχειριστή
του Σ.Η.Π. ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης για την έκφραση αιτιολογηµένης γνώµης. Για την εξέταση των συγκεκριµένων
αιτηµάτων συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στην Επιτροπή εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισµού
µε τον αναπληρωτή του. Η γνώµη της Επιτροπής αποστέλλεται
ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, τεκµαίρεται η αρνητική
γνώµη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το αίτηµα, µαζί µε τη γνώµη
της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποστέλλεται αµέσως προς το ΔΣ
του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου αυτό να λάβει την τελική του απόφαση.
Για το αίτηµα της παρούσας περίπτωσης η απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΟΠΥΥ πρέπει να αποστέλλεται στον αιτούντα θεράποντα
ιατρό µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.»
Άρθρο 78
Τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
νοσοκοµείων και παράταση χρόνου
γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕ
1. Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και
προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, οφειλές των Νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ. που προέρχονται από την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιουλίου του έτους
2019 και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί λόγω: ελλιπών δικαιολογητικών ή τυπικών παρατυπιών ή σφαλµάτων που εµφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία των προµηθειών µε υπαιτιότητα του
νοσοκοµείου ή υπέρβασης του ορίου εφοδιασµού του νοσοκοµείου κατά το έτος υλοποίησης αυτών, ή προσφυγής των δικαιούχων στη δικαιοσύνη για την πληρωµή τους, καθίστανται
νόµιµες και δύνανται να ενταλµατοποιηθούν και να πληρωθούν
κατ’ εξαίρεση, µε µόνο παραστατικό το σχετικό τιµολόγιο, σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου
και καθ’ υπέρβαση του ορίου των πιστώσεων εφοδιασµού του
τρέχοντος έτους. Ως προς τις περιπτώσεις που αφορούν σε προσφυγές στη δικαιοσύνη, η πληρωµή γίνεται µε την προσκόµιση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) από τον δικαιούχο,
περί παραίτησής του από τα ένδικα µέσα και των πρόσθετων
τυχόν αξιώσεων.
2. Σε περίπτωση οφειλών των προαναφερόµενων δικαιούχων
προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
τα νοσοκοµεία παρακρατούν τα ανάλογα ποσά και τα αποδίδουν
κατά περίπτωση, προς συµψηφισµό, στους αντίστοιχους φορείς.
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
4432/2016 (Α’ 212) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η Ιουλίου 2019».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
3329/2005 (Α’ 81) η ηµεροµηνία «1.7.2019» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1.7.2020».
Άρθρο 79
Λογιστικές εργασίες σε νοσοκοµεία
και εποπτευόµενους φορείς
Το άρθρο 36 του ν. 2778/1999 (Α’ 295), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 10 του ν. 3730/2008 (Α’ 262), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται από την αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια, τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται να αναθέτουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρµογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως,
καθώς και τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δηµόσιων Μονάδων Υγείας (π.δ. 146/2003, Α’122) και τα διεθνή λογιστικά
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πρότυπα, εφόσον υπάρχει αδυναµία διεκπεραίωσης των εν λόγω
λογιστικών εργασιών από το προσωπικό τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλο
σχετικό µε την ανάθεση των εργασιών της παραγράφου 1 θέµα.
3. Οι δαπάνες για λογιστικές εργασίες που έχουν γίνει από την
28.3.2017 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρµογή της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β’2657) είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριµένων προϋπολογισµών έτους 2019 των νοσοκοµείων, υπό
την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι εγγεγραµµένες
στους προϋπολογισµούς του έτους αναφοράς και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά από όλους τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.»
Άρθρο 80
Ρυθµίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
Φαρµάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
1. Το άρθρο 6 του ν. 4523/2018 (Α’41) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.)
φαρµακευτικών προϊόντων ή των φαρµακευτικών εταιριών προς
τον ΕΟΠΥΥ από ποσά επιστροφής (rebate) της παραγράφου 3
του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α 31) και του άρθρου
11 του ν. 4052/2012 (Α 41) (clawback) των ετών 2013 έως και
2018, όπως έχουν προκύψει µετά την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου από τις ως άνω διατάξεις συµψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης αποπληρωµής τους σε έως 120 δόσεις. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθµός των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής, έστω και µίας εκ των ως άνω
δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσµης καταβολής
τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόµατα η ισχύς της ως άνω ρύθµισης.»
Άρθρο 81
Ρυθµίσεις οφειλών παρόχων ΕΟΠΥΥ
Το εδάφιο ι’ της παραγράφου 7α του άρθρου 52 του
ν.
4430/2016 (Α’ 205) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εφόσον µε την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και
clawback για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν
µε τη µορφή δόσεων, ο αριθµός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
καθορίζονται ο αριθµός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία
διαδικαστική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου.»
Άρθρο 82
Πληρωµή Δαπανών Νοσοκοµείων και ΔΥΠΕ
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.
4599/2019 (Α’40), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου
του ν. 4432/2016 (Α’ 212) η ηµεροµηνία «31η Οκτωβρίου 2018»
αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Μαΐου 2019.»
Οι γενόµενες πληρωµές δαπανών από την 1η Φεβρουαρίου
2019 έως 31η Μαΐου 2019 είναι νόµιµες».
Άρθρο 83
Πληρωµή δαπανών ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ
Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.

4603/2019, που προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 4606/2019,
τροποποιείται ως εξής:
«Για λόγους διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος, δαπάνες
των δικαιούχων ασφαλισµένων που υποβάλλονται µέχρι
30.9.2019 µε ατοµικά αιτήµατα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να αποζηµιώνονται και απευθείας στους
δικαιούχους ασφαλισµένους, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων
στο άρθρο 27 του
ν. 4549/2018 (Α’ 105). Οι γενόµενες
πληρωµές δαπανών από την 1η Ιουλίου 2019 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος είναι νόµιµες».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 84
Τροποποιήσεις Tελωνειακού Kώδικα
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)
αναριθµείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Όπου στον παρόντα κώδικα ή σε διατάξεις που αφορούν
την εφαρµογή του παρόντα κώδικα γίνεται αναφορά σε εκκρεµείς δικαστικά υποθέσεις, ως τέτοιες νοούνται οι υποθέσεις που
εκκρεµούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες
για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεµείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν
συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συµβούλιο
της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση του
δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση αλλά δεν
έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
ν.
4618/2019 (Α’ 89) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Για το σκοπό της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου
όπως και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001,
όπως η τελευταία ισχύει µετά τους ν. 4469/2017 (A’ 62) και ν.
4618/2019 (A’ 89), ως «εκκρεµείς δικαστικά υποθέσεις» νοούνται
οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης
δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης
δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεµείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι
οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο
Συµβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση
αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.»
3. Στο άρθρο 26 του ν. 4618/2019 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου
2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019, όπως προστέθηκαν µε τον
παρόντα νόµο, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 152
του ν. 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρµόζονται και σε αιτήσεις ανάκλησης που έχουν υποβληθεί µετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019 και αφορούν υποθέσεις που
ήταν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ανάκλησης, δικαστικά
εκκρεµείς κατά την έννοια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019, όπως προστέθηκαν µε τον παρόντα νόµο.»
Άρθρο 85
Διατάκτες µεταφερόµενων φορέων
1. α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, οι διατάκτες εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους
2019 σύµφωνα µε τη διοικητική ταξινόµηση που αποτυπώνεται
στο Παράρτηµα Β’της µε αριθµ. 2/65280/ΔΠΓΚ/5.9.2018 (Β’4092)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κατά το
µέρος που αφορά σε δαπάνες των Υπηρεσιών που µεταφέρονται
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ή υπάγονται σε άλλα όργανα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα π.δ.
81/2019 (Α’119) και 84/2019 (Α’ 123), καθώς και στη νοµοθεσία
περί οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας της Κυβέρνησης,
των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης.
β. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τον
Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019, αρµόδιες
ΓΔΟΥ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των άρθρων 24 και 69Γ
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), στις ανωτέρω περιπτώσεις σύστασης
νέων Υπουργείων ή/και µεταφοράς Υπηρεσιών σε άλλα υφιστάµενα ή στον Πρωθυπουργό, εξακολουθούν να είναι οι ΓΔΟΥ που
ασκούσαν τις ανωτέρω αρµοδιότητες µέχρι τη δηµοσίευση του
π.δ. 81/2019.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδροµικά
από την ηµέρα δηµοσίευσης του π.δ. 81/2019.
Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για τον Κανονισµό Παιγνίων και
τις πράξεις πιστοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων ( Ε.Ε.Ε.Π.)
1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’180) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισµός Παιγνίων, ο
οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:».
2. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισµού Παιγνίων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011,
όπως αυτή τροποποιείται µε την παράγραφο1 του παρόντος, και
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζονται µεταβατικά οι ρυθµίσεις της µε αριθ. 225/2/25.10.2016 απόφασης
της Ε.Ε.Ε.Π. (Β’ 3528), η οποία δια του παρόντος αποκτά ισχύ
νόµου.
3. Εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του Κανονισµού
Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011,
όπως αυτή τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, η
Ε.Ε.Ε.Π. επανεξετάζει τις πράξεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν
κατ’ εφαρµογή της απόφασης 225/2/25.10.2016 της Ε.Ε.Ε.Π. ή
θα έχουν εκδοθεί µέχρι τη θέση του Κανονισµού Παιγνίων σε
ισχύ. Αν οι πράξεις πιστοποίησης του προηγούµενου εδαφίου
είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παιγνίων, η
Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει σχετική βεβαιωτική πράξη, διαφορετικά τις αντικαθιστά µε τη νέα πράξη πιστοποίησης.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π. τα θέµατα
που διέπονται από αυτόν ρυθµίζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 87
Διοικητικό Συµβούλιο Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων
H παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 736/1977 (Α’ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο στη σύνθεση του
οποίου συµµετέχει υποχρεωτικά µέλος του ΝΣΚ µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή ο νόµιµος αναπληρωτής του µετά από πρόταση του Προέδρου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά τους, διορίζονται
για τριετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
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σεως. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ανακαλείται οποτεδήποτε ο διορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 88
Προσωπικό Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων
1. Στο άρθρο 5 του ν. 736/1977 (Α’ 316) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου συστήνονται δύο (2) θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις ειδικών συµβούλων, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού λήγει αυτοδικαίως µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο
λήξη της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου,
οπότε το προσωπικό αυτό αποχωρείχωρίς άλλη διαδικασία. Η
πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού
Συµβουλίου. Οι αποδοχές των ανωτέρω προσώπων καθορίζονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση δ’ της παραγράφου
6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
2. Στο άρθρο 13 του ν. 736/1977 (Α’ 316) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και
ύστερα από προκήρυξη του Ταµείου, οι οργανικές θέσεις δύνανται να καλυφθούν και µε µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις
µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101), κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την
ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς, κατά
τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους
θέση και η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει το Ταµείο.»
Άρθρο 89
Ανάκληση προκηρύξεων Καλλιτεχνικών Διευθυντών
Ανακαλούνται αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο και αναδροµικά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως οι παρακάτω αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού:
α
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/271521/22652/22070/700/21.5.2
019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο
Εθνικό Θέατρο, καθορισµός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» (ΦΕΚ 20/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
β
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/266630/22311/21736/695/20.5.2
019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας
στην Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ», καθορισµός ειδικών
προσόντων
και
κριτήρια
επιλογής»
(ΦΕΚ
21/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
γ
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/296052/24383/23748/778/7.6.20
19 «Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισµός ειδικών προσόντων και
κριτήρια επιλογής (ΦΕΚ 24/Α.Σ.Ε.Π./7.6.2019).
δ
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/310032/25316/24664/820/10.6.2
019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
της θέσης του Διευθυντή / της Διευθύντριας στο Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, καθορισµός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής.». (ΦΕΚ 27/
Α.Σ.Ε.Π./10.6.2019).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3566/2007 (Α’ 117)
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
3566/2007 (Α’ 117), τροποποιείται ως εξής:
«α) θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος είναι επικεφαλής της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση
αυτή τοποθετείται, µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εξωτερικών, µόνιµος υπάλληλος του Διπλωµατικού
Κλάδου, που φέρει το βαθµό του Πρέσβεως ή Πρέσβυ εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος
µε βαθµό Πρέσβεως ή µε βαθµό Πληρεξουσίου Υπουργού Α’.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 91
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας,
εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται
από τα εξής µέλη:
α. τον Γενικό Γραµµατέα ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου,
β. τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ο οποίος ορίζεται
ως αναπληρωτής του Προέδρου,
γ. τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
ή εξουσιοδοτηµένους εκπρόσωπους τους,
δ. τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας
(ΓΕΕΘΑ),
ε. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας
(ΕΚΕΠΥ),
στ. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας (ΚΕΠΠ)
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),
η. τους δεκατρείς (13) Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής
Προστασίας
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας,
αναλόγως του βαθµού επικινδυνότητας της κατάστασης, δύναται
να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου,
µε εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων, υπηρεσιακοί παράγοντες και επιτελικά στελέχη οργανισµών, φορέων ή εταιρειών κοινής
ωφέλειας, µεταφορών, επικοινωνιών, συγκοινωνιακών και άλλων
υποδοµών, του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, εκπρόσωποι εθνικής
εµβέλειας, εθελοντικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων, του Συστήµατος Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας συναφούς αντικειµένου µε τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας ή στελέχη
άλλων φορέων.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συντονιστικό Όργανο µπορεί
να συνεδριάζει µε τη συµµετοχή των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος στην περίπτωση αυτή προεδρεύει.
Άρθρο 92
Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας
1. Συστήνεται µία θέση Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, µε βαθµό 2ο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η θέση του προηγούµενου εδαφίου
πληρούται µε διορισµό ή ανάθεση καθηκόντων µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισµού ή
ανάθεσης καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα της Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται και τα καθήκοντα του Διοικητή. Με όµοια
απόφαση απολύεται ο Διοικητής οποτεδήποτε, χωρίς η απόλυση

αυτή να δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης του απολυοµένου.
2. Ο Διοικητής απασχολείται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στη σύµβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι
αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Ως Διοικητής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, που
διακρίνεται για την επιστηµονική του κατάρτιση και την επιχειρησιακή και διοικητική του εµπειρία, όπως απαιτούν ο σκοπός και η
δράση του Συντονιστικού Οργάνου. Για το διορισµό στη θέση του
Διοικητή απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
β. Επιχειρησιακή εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, ανάλογη
µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Συντονιστικού Οργάνου.
γ. Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόµενων των θέσεων που σχετίζονται µε τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, την κατάρτιση στρατηγικών
σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία,
το συντονισµό οµάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
4. Ως πρόσθετα προσόντα κατά την επιλογή του Διοικητή, θεωρούνται οι µεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1)
έτους ή διδακτορικοί τίτλοι, ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου
ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, σε γνωστικά αντικείµενα που συµβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συντονιστικού Οργάνου.
Άρθρο 93
Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας
1. Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται µία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέµατα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί
Συντονιστές του προηγούµενου εδαφίου προσλαµβάνονται µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.
2. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν
αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, οι οποίες µεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές:
α) συµµετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
β) παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείµενο αρµοδιοτήτων της
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη,
το Περιφερειακό Συµβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας,
ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του
Πολίτη,
γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές µε τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής,
υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδοµών και υπηρεσιών
ζωτικής σηµασίας, καθώς και στη µείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δ) εκπονούν µελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία
απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.
3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής.
β. Επιχειρησιακή εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανάλογη
µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.
γ. Εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόµενων των θέσεων που σχετίζονται µε τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, την κατάρτιση στρατηγικών
σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία,
το συντονισµό οµάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
4. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των Περιφερειακών Συντονιστών της παραγράφου 1, εκκινεί µε δηµόσια γνωστοποίηση
διά του τύπου, από τον Περιφερειάρχη. Οι Περιφερειακοί Συντο-
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νιστές επιλέγονται και διορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα
καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο Περιφερειακός Συντονιστής. Ο προσλαµβανόµενος υπογράφειειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από την ηµεροµηνία της
οποίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε την περιφέρεια και εκκινεί η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου για παροχή υπηρεσιών.
5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 διορίζονται και απολύονται
µε απόφαση του Περιφερειάρχη. Επιπλέον παύουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αµέσως µόλις ο Περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.
6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
243 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 94
Λοιπές ρυθµίσεις για θέµατα
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και του Αναπληρωτή του, λαµβάνουν τις ίδιες καθ’ ύψος αποδοχές µε την οργανική θέση στην
οποία υπηρετούσαν, συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους επιδόµατος, όπως του επιδόµατος ευθύνης. Κατά την διάρκεια της απόσπασής τους δεν αντικαθίστανται στις οργανικές τους θέσεις αλλά
αναπληρούνται.
2. Η θέση του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας δεν
προσµετράται στον αριθµό των µετακλητών υπαλλήλων ειδικών
θέσεων που προβλέπονται για τη στελέχωση των γραφείων του
Γενικού Γραµµατέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δεν προσµετρώνται στον αριθµό
των θέσεων των Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στο άρθρο 243 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αφορούν στη λειτουργία
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, του Διοικητή
του και των Περιφερειακών Συντονιστών, οι εν γένει αρµοδιότητες
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά
συναφή θέµατα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το σύνολο των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 95
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε µε το ν. 4619/2019 (Α’ 95)
γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην περίπτωση α’ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της
χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς
υπόστασης της χώρας».
β) Η περίπτωση δ’ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «δ.
πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους
ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την
άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους,».
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γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται από τη
φράση «308 παρ. 3».
δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κοινωφελής εργασία πραγµατοποιείται προς
όφελος του κοινού σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή µη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών.».
στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασµό µε τέτοια µέτρα».
η) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 η φράση «133 παρ. 1
στοιχείο α’» αντικαθίσταται από τη φράση «133 περίπτωση α’».
θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α’,» αντικαθίσταται
από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α’».
ι) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279 και 285»
αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 285».
ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α»
αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134».
ιβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291, 292»
αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 291».
ιγ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 463 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον
δέκα ετών.»
Άρθρο 96
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που κυρώθηκε µε το ν.
4620/2019 (Α’ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη «βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 η φράση «375 παρ. 3 και
390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «375 παρ. 1 και 390
παρ. 1 εδ. α’ ΠΚ».
γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση
«Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την» αντικαθίσταται από
τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 η
φράση «µε τις παρ. 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «µε τις παρ. 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου».
ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη «Ακόµη».
στ) Η περίπτ. Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις
αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται
στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα.».
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».
η) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη».
θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 η φράση «348 παρ. 2, 3
ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2 ΠΚ».
ι) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 227 ο αριθµός «351» αντικαθίσταται από τον αριθµό «351Α».
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον ο κατηγορούµενος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς
την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις
περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ. α’
περίπτ. γ’ και 323 εδ. γ’ περίπτ. γ’.».
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ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 254 ο
αριθµός «351» αντικαθίσταται από τον αριθµό «351Α».
ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθµός «309» αντικαθίσταται από τον
αριθµό «310».
ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από τη λέξη
«ενός».
ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 452 η
φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».
Άρθρο 97
Μεταβατική διάταξη
Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019) αναστέλλεται µέχρι τις
30 Σεπτεµβρίου 2019. Μέχρι τότε, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του ν. 4022/2011 σε συνδυασµό
µε τα άρθρα 13 περίπτωση α’ και 263Α του Ποινικού Κώδικα, όσον
αφορά τις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς,
ως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους µε το άρθρο 586 περιπτώσεις α’ και γ’ του ν. 4620/2019 «Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
Άρθρο 98
Παροχή κοινωφελούς εργασίας
1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ο
οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 4619/11.6.2019 (Α’ 95), κατά το µέρος
που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια
ποινή είτε ως µετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηµατικής ποινής.
2. Πληµµελήµατα, που προβλέπονται σε διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε τον
ν. 4619/11.06.2019
(Α’ 95), και απειλούνται µε µοναδική ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 99
Προστασία αρχαιοτήτων
Στο τέλος του άρθρου 463 ΠΚ [ν.4619/2019 (Α’95)] προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
εξαιρούνται τα αδικήµατα και οι ποινές που προβλέπονται στον ν.
3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονοµιάς (Α’ 153). Για τα αδικήµατα του ν.
3028/2002 εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόµενες σε αυτόν
ποινές.»
Άρθρο 100
Πρόεδρος ΤΑΧΔΙΚ
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ.
1017/1971 (Α’ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) τον Γενικό Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως Πρόεδρο,».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 101
Τροποποίηση του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί προστασίας του
ελευθέρου ανταγωνισµού
1.α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του µέλους
(τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι
ασυµβίβαστη µε την οποιαδήποτε µορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο
του Πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού ή σε γραφείο µέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό

γραφείο µέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου,
για µία πενταετία µετά τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της
ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως,
συµπεριλαµβανοµένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής
θέσης µετακλητού υπαλλήλου, συµβούλου, συνεργάτη ή έµµισθου/άµισθου προϊσταµένου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη
Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Η ιδιότητα του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και του µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού)
της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι ασυµβίβαστη µε την εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας µέχρι β’ βαθµού συγγένεια ή συζυγική σχέση µε
πρόσωπο που είναι µέλος της Κυβέρνησης. Τα ασυµβίβαστα της
παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά το χρόνο διορισµού και
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση ενός από τα ασυµβίβαστα της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του µέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει και τα ήδη
υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είχε παρέλθει κατά τον
χρόνο διορισµού τους πενταετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής
θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης, ή
εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, το ασυµβίβαστο υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος της. Τα ασυµβίβαστα της παρούσας παραγράφου δεν
ισχύουν και δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση που για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική γνώµη µε πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέµπτων (4/5) της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διαδικασία διορισµού του.»
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 3959/2011, προστίθεται νέο, τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Τα µέλη της δεν λαµβάνουν, ούτε ζητούν οδηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»
γ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του
ν.
3959/2011, προστίθεται νέα παράγραφος 11, αναριθµούµενων
των επόµενων παραγράφων αναλόγως, ως εξής:
«11. Τα ασυµβίβαστα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου ισχύουν και
εφαρµόζονται αναφορικά και µε την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή ή του προϊσταµένου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισµού. Τα εν λόγω ασυµβίβαστα ισχύουν κατά το χρόνο
διορισµού και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής ανάθεσης καθηκόντων. Με σχετική απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ο Γενικός Διευθυντής ή ο προϊστάµενος Διεύθυνσης
απαλλάσσεται των καθηκόντων του όταν διαπιστώνεται η συνδροµή ασυµβίβαστου στο πρόσωπό του. Η παρούσα παράγραφος
αρχίζει να ισχύει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει και τα ήδη υπηρετούντα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον στην περίπτωση
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου δεν είχε παρέλθει, κατά το χρόνο ανάθεσης των καθηκόντων τους στη Γενική Διεύθυνση, πενταετία από τη λήξη της
κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης σε γραφείο του ίδιου εδαφίου, ή εφόσον, στην περίπτωση
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου, το ασυµβίβαστο υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 102
Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
2664/1998 (Α’ 275) αντικαθίσταται ως εξής:
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2.α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, µπορεί να
ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά
τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή
διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία που λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
έτους, εντός του οποίου συµπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την
έναρξη της προθεσµίας, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου.
2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν
την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της µέχρι
τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
2664/1998 (Α’ 275) και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.
4585/2018 (Α’ 216) καταργούνται.
4. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.
4519/2018 (Α’ 25) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τα επόµενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες
των ΦΔΠΠ, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µισθοδοσίας,
καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταµείο.
Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες µισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο
Ταµείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 103
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις ναυλώσεις πλοίων
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Σύµβαση ναύλωσης επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής
στην οποία ως ναυλωτής συµβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο
πλαίσιο προγράµµατος οργανωµένου ταξιδιού (πακέτου) κατά
την έννοια του άρθρου 3 του
π.δ. 7/2018 (Α’ 12), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύµβασης:
αα) είναι µεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή ββ)
είναι ίση ή µικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εφόσον ο
αριθµός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθµό των
κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαµβάνει διανυκτέρευση.
Στις ναυλώσεις του προηγούµενου εδαφίου τα τουριστικά
γραφεία µπορεί να προσλαµβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύµφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγµατοποιείται στο πλαίσιο προγράµµατος
οργανωµένου ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο.
Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατοµικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), µε τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύµφωνο
και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιµενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο
καθίσταται συνυπεύθυνο µε τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του
πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου και
των όρων του ναυλοσυµφώνου.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 104
Αδειοδότηση Τουριστικών Λιµένων
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
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ν. 4062/2012 (Α’ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στις περιπτώσεις όπου εγκρίνεται
η χωροθέτηση ή η τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιµενικών υποδοµών και του Υπουργού Τουρισµού, που εκδίδονται
µετά από αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικών της
εταιρειών ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση
και εκµετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας
που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
ν. 3986/2011 και
οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τµήµα αυτής τα εξής:
αα. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, µε
τον καθορισµό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις
γης και οι όροι δόµησης, τηρουµένων συνολικά των ορίων που
ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,
ββ. η διαµόρφωση των ελεύθερων χώρων, µε αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας.».
Άρθρο 105
Προγράµµατα µετεκπαίδευσης
Το άρθρο 56 του ν. 4465/2017 (Α’ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προγράµµατα και οι δράσεις του Υπουργείου Τουρισµού
για την κατάρτιση και µετεκπαίδευση εργαζοµένων και πρόσκαιρα ανέργων εµπειροτεχνών στον τουριστικό τοµέα µε στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο δύναται να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού των ετών
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.».
Άρθρο 106
Τροποποίηση π.δ. 72/2018
«Οργανισµός Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)»
Το άρθρο 3 του π.δ. 72/2018 (Α’ 141) «Οργανισµός Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διοίκηση
1. Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., και άλλα οκτώ (8) µέλη. Το Διοικητικό Συµβούλιο διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η θητεία όλων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής, µπορεί να ανανεώνεται και τα µέλη του
είναι ελευθέρως ανακλητά.
2. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου,
καθώς και Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που
ρητά ανατίθενται από το νόµο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον
Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού
Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει για τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του Οργανισµού, τον προϋπολογισµό δηµοσίων
επενδύσεων, τον απολογισµό της ετήσιας διαχείρισης και τον
ισολογισµό του, τον οποίο παραπέµπει προς έλεγχο σε ορκωτό
ελεγκτή και τον δηµοσιοποιεί.
β. Αποφασίζει για το επικοινωνιακό πρόγραµµα των πάσης φύσεως δράσεων και ενεργειών προς υλοποίηση της τουριστικής
πολιτικής.
γ. Εγκρίνει τη δαπάνη προγραµµάτων τουριστικής προβολής,
διαφήµισης, δηµόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων
καθώς και προγραµµάτων συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης
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στην ηµεδαπή και αλλοδαπή, από κοινού µε οργανισµούς, επιµελητήρια και τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
δ. Εγκρίνει την αγορά ή παραχώρηση ή µίσθωση ακινήτων τρίτων, ανεξάρτητα από την αξία τους.
ε. Εγκρίνει την καταβολή των δαπανών, ανεξάρτητα από την
αξία τους, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
του Ε.Ο.Τ..
στ. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ µέρους του Ε.Ο.Τ.
για οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από την αξία τους.
ζ. Εγκρίνει τη συνοµολόγηση πάσης φύσεως συµβιβασµών, ανεξάρτητα από την αξία τους.
η. Εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.
θ. Εγκρίνει τις αποφάσεις-εντολές µετακίνησης εντός και εκτός
Επικράτειας των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ..
ι. Διαχειρίζεται και διακινεί τους λογαριασµούς διαχείρισης διαθεσίµων και δηµοσίων επενδύσεων που διατηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
ια. Αποφασίζει για την άσκηση ή µη ένδικων µέσων και βοηθηµάτων ή την παραίτηση από αυτά.
ιβ. Δύναται να µεταβιβάζει αρµοδιότητες στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και στον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. και να τις ανακαλεί
ελεύθερα, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
ιγ. Προβαίνει σε κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. πλην αυτών που εκ του νόµου ανατίθενται σε άλλα όργανα.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µε
την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του Δ.Σ., µπορούν να µεταβιβάζουν περαιτέρω στους Γενικούς Διευθυντές, τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων, τους Προϊσταµένους των Γραφείων
Εξωτερικού και τους Προϊστάµενους των Τµηµάτων που κατέχουν
θέσεις ευθύνης του Ε.Ο.Τ. τις µεταβιβασθείσες σε αυτούς από το
Διοικητικό Συµβούλιο αρµοδιότητες και οφείλουν να ενηµερώσουν
το Δ.Σ. στην αµέσως προσεχή συνεδρίαση.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Ε.Ο.Τ. ασκεί τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει την ηµερήσια διάταξη, διευθύνει
τις συνεδριάσεις του και κατευθύνει τις εργασίες του.
β. Παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων του Δ.Σ. Προς
τούτο ενηµερώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. και τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
γ. Ασκεί τις αρµοδιότητες του Δ.Σ. που του µεταβιβάζονται από
αυτό.
δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη διαδικασία υλοποίησης συµφωνιών
για τα προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης του
Ε.Ο.Τ..
ε. Εκπροσωπεί τον Οργανισµό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
σε διεθνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, φορείς και
οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ηµερίδες, σεµινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις,
δράσεις, φόρουµ, συναντήσεις µε διεθνείς ή άλλους φορείς.
στ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητας του
Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτηµα κατά την κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ..
ζ. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για συνεργασίες µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα ενίσχυσης της εικόνας της χώρας σε παγκόσµια κλίµακα.
η. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για τη σύνδεση όλων των τουριστικών µονάδων και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και την ενίσχυση της ενεργής ψηφιακής παρουσίας τους.
θ. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για τη δηµιουργία καινοτόµων προγραµµάτων προώθησης του ελληνικού
τουρισµού.
ι. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης των τουριστικών προγραµµάτων των Περιφερειών.
ια. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισµού προτάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (µάρκετινγκ) στον Ε.Ο.Τ..
ιβ. Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη
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από το πόσο των 50.001 µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.
6. Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή
εκλείψει, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει από µέλος του Δ.Σ. που
ορίζεται από αυτό.
7. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προΐσταται του προσωπικού του Ε.Ο.Τ., διευθύνει το έργο
των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία
του και επιλαµβάνεται κάθε υπηρεσιακής µεταβολής του προσωπικού του Οργανισµού και υπογράφει κάθε σχετική απόφαση τηρουµένης της προβλεπόµενης από το νόµο διαδικασίας.
β. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισµό του Οργανισµού τον
οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση.
γ. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ε.Ο.Τ. και
υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµής των προβλεπόµενων στον
προϋπολογισµό δαπανών.
δ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητας του Δ.Σ.
και κάθε άλλο ζήτηµα κατά την κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
ε. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον αντισυµβαλλοµένων, τρίτων, δικαστηρίων και κάθε αρχής.
στ. Συγκροτεί επιτροπές για θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Ο.Τ.
και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
ζ. Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη
µέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
η. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή σε δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. για την άσκηση των ένδικων µέσων και βοηθηµάτων και για τη νόµιµη παράσταση του Οργανισµού ενώπιον των
αρµοδίων Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής σύµφωνα µε τις
αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισµού. Ειδικότερα, χορηγεί στους
δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή.
θ. Ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει το Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.).
ι. Εκπροσωπεί τον Οργανισµό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε
διεθνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, φορείς και
οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ηµερίδες, σεµινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις,
δράσεις, φόρουµ, συναντήσεις µε διεθνείς ή άλλους φορείς.
Επίσης, δύναται κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ορίζει ένα ή
περισσότερα µέλη του Δ.Σ. να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του Ε.Ο.Τ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και να εκπροσωπούν τα ίδια τον Οργανισµό.
ια. Μεριµνά για την εκτέλεση του εγκριθέντος τουριστικού προγράµµατος προβολής.
ιβ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις για την υλοποίηση
πάσης φύσεως δράσεων προβολής και προώθησης, ύστερα από
εισήγηση των κατά περίπτωση αρµόδιων διευθύνσεων.
ιγ. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισµού µέτρα για την ανάπτυξη
του θεµατικού τουρισµού.
ιδ. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισµού προτάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (µάρκετινγκ) στον Ε.Ο.Τ..
ιε. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για συνεργασίες µε φορείς Ο.Τ.Α. σε θέµατα τουριστικής προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
8. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος αναπληρώνεται από µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από
αυτόν.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Τουρισµού εγκρίνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. που αφορούν:
α. στην έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων.
β. στη σύναψη συµβάσεων και εν γένει ανάληψη οικονοµικών
δεσµεύσεων του Οργανισµού που υπερβαίνουν το ποσό των
500.000 ευρώ κατά περίπτωση.
10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και ο
Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. έχουν το βαθµό και τις αποδοχές
Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δεν µπορούν να ασκούν ιδιωτική επιχείρηση ή άλλο ελεύθερο
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επάγγελµα.
Η θητεία των υπηρετούντων στις θέσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.
λήγει µε τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 107
Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.
4009/2011 (Α’195) «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «οι Πρόεδροι των Συµβουλίων
Επιλογής Σχολικών Συµβούλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 (Α’ 71),» προστίθεται
φράση ως εξής: «ο Πρόεδρος του Συµβούλιου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε) που προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν.
4484/2017 (Α’110),».
Άρθρο 108
Τροποποιήσεις του άρθρου 17
του ν. 4174/2013 (A’ 170)
1. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου
17 του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις
«ή / και να εντοπιστούν πηγές αποπληρωµής των απαιτήσεών
τους.».
2. Μετά την παράγραφο ΙΑ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
(Α’170), προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:
«1Β. Από τον περιορισµό της παραγράφου 1, αναφορικά µε τα
στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να
τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, δηµόσιους οργανισµούς,
καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι µέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το
Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες µητρώου φορολογουµένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.), Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όνοµα, επώνυµο,
όνοµα και επώνυµο πατέρα, όνοµα και επώνυµο µητέρας, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και β) για τα
νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες: Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), επωνυµία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).».
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του
ν.
4174/2013 (Α’170), προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή
σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιηµένα στοιχεία ανά Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα
οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, µε την υποχρέωση
χρήσης αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα µεταξύ
των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών των Φορέων του
Δηµόσιου Τοµέα αλλά και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά
την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µετά από τη
ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων για τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ
των ως άνω Φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικότητα του πρώτου
εδαφίου διενεργείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία χωρίς
ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των
δεδοµένων, για τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των ως άνω
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Φορέων απαιτείται αίτηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδοµένα, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’170),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο είναι
δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, µε τη
ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουµένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.».
Άρθρο 109
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3867/2010
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
20 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής
:
«2. Το Σ.Σ.Ε. είναι οκταµελές: Μέλη του Συµβουλίου αποτελούν
ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
ή, σε περίπτωση µη ορισµού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα χρηµατοοικονοµικής
πολιτικής, ο Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.
ορίζεται ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος αναπληρώνεται από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών ή, εάν δεν έχει οριστεί,
από τον Υφυπουργό Οικονοµικών αρµόδιο για τη χρηµατοοικονοµική πολιτική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.».
Άρθρο 110
Για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που
σχετίζονται µε την προστασία της αγροτικής, κτηνοτροφικής και
αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία της δηµόσιας υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων
(ΥΠΑΑΤ) µπορεί κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α’ 28), της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, να απασχολεί έκτακτο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Για τους έκτακτους ή απρόβλεπτους κινδύνους του πρώτου εδαφίου, προκηρύσσονται άπαξ κατ’ έτος
µέχρι πενήντα (50) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση η διάρκεια
της οποίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) συνεχόµενους
µήνες και δεν µπορεί να παραταθεί, να ανανεωθεί ή να µετατραπεί σε σύµβαση αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιµερίζεται ο αριθµός των
θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες, γίνεται ο καταµερισµός του προσωπικού κατά Περιφέρεια ή οργανική µονάδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ορίζονται η διαδικασία πρόσληψης, η µοριοδότηση, οι χρονικές προθεσµίες, τα γενικά ή ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και τα καθήκοντα του προσωπικού. Με την ίδια
απόφαση, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Άρθρο 111
Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση του
κτηρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυµπιακού συγκροτήµατος: Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή, της περίπτωσης ι’ του άρθρου 9 του ν. 3342/2005 (Α’131), όπως εµφαίνεται στο
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επισυναπτόµενο στον προαναφερόµενο νόµο από 7 Μαρτίου
2005 και µε αριθµό 10 τοπογραφικό διάγραµµα, ανατίθεται στη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω Γενικής Γραµµατείας. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3342/2005 (Α’131)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στο κτίριο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυµπιακού
συγκροτήµατος: Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή, όπως εµφανίζεται
στο από 7 Μαρτίου 2005 και µε αριθµό 10 τοπογραφικό διάγραµµα, δύναται να στεγαστεί Δηµόσια Υπηρεσία, κατ' εξαίρεση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Ίδρυµα εποπτεύεται από τον αρµόδιο για θέµατα 'Ερευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: Υπουργός). Όπου
δε στον νόµο, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
Άρθρο 112
Η λειτουργία των Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017, καθώς και των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. που έχουν
εγκριθεί κατ’ εφαρµογή του ίδιου άρθρου, αναστέλλεται για το
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Για το ίδιο διάστηµα ισχύει αναστολή καθηκόντων των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων
των Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η ως άνω αναστολή δύναται να παραταθεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.
Άρθρο 113
Τροποποίηση του ν. 3649/2008
1. Το άρθρο 9 του ν. 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.
3649/2008 (Α’39), η λέξη «δύο» αντικαθίσταται από τη λέξη
«τρεις».
2. Το άρθρο 15 του ν. 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στην περίπτωση α’της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.
3649/2008 (Α’39) µετά τη λέξη «αναπληρωτή» διαγράφεται η
λέξη «τον» και στο τέλος του εδαφίου προστίθεται φράση ως
εξής: «, µε απόφαση του Διοικητή».
Άρθρο 114
1. Στο άρθρο 8 του ν. 4549/2018 (Α’105) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον Φορέα συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικών συµβούλων για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου. Η πρόσληψη
στις θέσεις του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε απόφαση του
Προέδρου, ο οποίος και προσλαµβάνει τα πρόσωπα που είναι,
κατά την κρίση του, κατάλληλα. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την, για οποιαδήποτε
λόγο, αποχώρηση του Προέδρου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη
διαδικασία. Οι αποδοχές των ειδικών συµβούλων καθορίζονται
από την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’176)
και η δαπάνη µισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 163 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’143).».
2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3852/2010 (Α’87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα του δήµου ή σε άλλο
δηµόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δηµόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήµου, σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο

ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα Δήµαρχο.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 του ν. 3852/2010 (Α’87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα της περιφέρειας ή σε
άλλο δηµόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δηµόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της περιφέρειας, σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα)
ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.».
3. Στην παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987
(Α’195), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του
ν.
4257/2014 (Α’ 93), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν
θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται µε
αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστηµα της
θητείας τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του
δήµου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή
θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήµο
όπου εξελέγησαν. Για την απόσπαση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο αίτηση µε την υπηρεσία προτίµησης. Η απόσπαση
διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016
(Α’ 224) και λήγει αυτοδίκαια µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη
της θητείας τους.».
4.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το µέλος του Δηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να
είναι µέλος του Προεδρείου ή της οικονοµικής επιτροπής ή της
επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ορισθεί ή να
παραµείνει Αντιδήµαρχος. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξη του
στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των
µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία
(3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.».
β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Το µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν µπορεί να
ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να
είναι µέλος του προεδρείου ή της οικονοµικής επιτροπής, όπου
εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος περιφερειακός σύµβουλος
µπορεί να ορισθεί ή να παραµείνει θεµατικός αντπεριφερειάρχης. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξή του στην παράταξη από
την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο
γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των µελών, προκειµένου για
παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα
µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3)
µέλη.».
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 140 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α’114), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κηδεία των Δηµάρχων και των Προέδρων των δηµοτικών
και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώµατα αυτά,
καθώς και των εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων και συµβούλων
κοινότητας, µπορεί να γίνεται µε δαπάνη του οικείου Δήµου. Το
ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται
στον αντίστοιχο προϋπολογισµό.».
6. Η αληθής έννοια της διάταξης της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, είναι ότι, δεν
συντρέχει κώλυµα ή ασυµβίβαστο της θέσεως Προέδρου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και αιρετού Περιφερειάρχη ή
Περιφερειακού Συµβούλου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν
εκλεγεί στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
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νοµικού προσώπου και καταλαµβάνουν τη θέση αυτή λόγω της
αιρετής τους ιδιότητας.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 163 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007 (Α’ 143),
για την παράταση των αποσπάσεων, ισχύουν αναλόγως και για
το προσωπικό που αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών, κατά την παράγραφο
6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήµους το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.».
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηµατοδότηση της Δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών
µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους,
που απασχολείται σε αυτή µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, καλύπτουν τις δαπάνες
αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά
τους.».
Άρθρο 115
Τροποποίηση της παραγράφου 1
του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001
Η παράγραφος 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται
ως έξης:
«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Υ.ΝΑ.Ν.Π.) λειτουργεί Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(Σ.Α.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
Πρόεδρος του Συµβουλίου, ορίζεται ένας εκ των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου, ενώ οι λοιποί Γενικοί Γραµµατείς καταλαµβάνουν θέσεις µελών. Ως µέλη του Συµβουλίου ορίζονται
επίσης, τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δύο (2) εκπρόσωποι του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας
(1) εκπρόσωπος µε την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου, που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε. και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.),
την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.ΑµεΑ), την
Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού, την Ένωση Πορθµείων Εσωτερικού (Ε.Π.Ε.), το Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.), το Πανελλήνιο Συνδικάτο
Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και την αντιπροσωπευτικότερη ένωση ναυτικών πρακτόρων στον τοµέα της
ακτοπλοΐας. Στο Σ.Α.Σ. συµµετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αν συζητούνται θέµατα ενδιαφέροντος
της περιοχής του Αγίου Όρους.».
Άρθρο 116
1. Στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8.α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και
Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονοµικές,
αθλητικές και ψυχοµετρικές δοκιµασίες το έτος υποβολής της
υποψηφιότητάς τους και περιλαµβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατατάσσονται στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
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και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιµοι Σηµαιοφόροι Λ.Σ. και Δόκιµοι Λιµενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται
από εν ενεργεία µόνιµα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται
µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις. Αν εντός διµήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ηµεροµηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω µη προσέλευσης των
εισακτέων που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω
παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθµοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την προαναφερόµενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή αποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για
οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς
πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες
µε την ίδια διαδικασία, µέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων
που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία
παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου,
τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση
εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.
β) Οι σπουδαστές των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και
Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που εισάγονται σε αυτές, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού
έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, στο πρώτο έτος
σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησής τους
στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη
Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται µόνον αν
είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε αυτή του
τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη
Σχολή ή Τµήµα, το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησης γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο
µέσα σε έναν (1) µήνα από τη διαγραφή του. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής
γνωµάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.). Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µετά τις 15 Νοεµβρίου, εγγράφονται σε
Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος
σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του
µηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τµήµα το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος,
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
το επόµενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η
οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που
υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του
επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, από αυτό της διαγραφής του και
συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωµάτευση της Α.Ν.Υ.Ε..
γ) Οι σπουδαστές που διαγράφονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους για όλες τις
Σχολές ή Τµήµατα, εκτός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών Δοκίµων
Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και των Σχολών
της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
δ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και
για όσους καταταχθούν το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.»
2.α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της Εκπαιδευτικής
Σειράς 2019-2020 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται µε το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, όπως

2256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καθορίζεται στο άρθρο 3 του π.δ. 76/2018 (Α’146) µεταφέρεται
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού που βρίσκεται στο Σκαραµαγκά Αττικής.
β) Η χρονική διάρκεια δύναται να επεκταθεί και για τις Εκπαιδευτικές Σειρές 2020-2021 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, εφόσον
εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι µεταφοράς της έδρας.
3. Δόκιµοι Λιµενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς Δοκίµων
Λιµενοφυλάκων που θα προκύψει σε εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α’35), δύναται να σιτίζονται και
να διαµένουν εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.
Άρθρο 117
Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας
1. Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου ίσχυσε.
2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) καταργούνται
αφότου ίσχυσαν.
β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει και
του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 του
Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4359/2016 (A’ 5).
Άρθρο 118
Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ.
81/2019 (Α’ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.4. Από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε µε το άρθρο 62 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192), πλην του
τµήµατος Μητρώου Οικονοµικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.»
Άρθρο 119
Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών που προβλέπεται στην
περίπτωση α’της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 4495/2017
(Α’167) αναστέλλεται για το χρονικό διάστηµα µεταξύ 1ης Αυγούστου και 15 Σεπτεµβρίου 2019.

χουν στην ίδια ηµεροµηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν µε
βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η
τυχόν προσωπική διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρµογή ανακαθορίζεται µε βάση το νέο ανώτατο όριο.
3. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεµηθεί µετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και υπερβαίνουν το ανώτατο
όριο της παραγράφου 1, προσαρµόζονται στο οριζόµενο από τις
παραγράφους 1 και 2 ποσό από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής τους. Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται
άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται µε παρακράτηση σε ποσοστό 20% της µηνιαίας καταβαλλόµενης σύνταξης και µέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Άρθρο 121
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..........................2019
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Άρθρο 120
Προσδιορισµός ακαθαρίστου συνολικού ποσού

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε µηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της µιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και εφόσον
µέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και
31.12.2016, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της
εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.
4387/2016 (Α’ 85) που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης,
όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαµβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων, ενώ δεν
καταλαµβάνει τα ποσά των χορηγούµενων από τον ΕΦΚΑ επιδοµάτων αναπηρίας.
2. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και στις
συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): 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 (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19:40’ λύεται η συνεδρίαση.
Καλό καλοκαίρι!
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