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Αθήνα, σήµερα στις 11 Ιουνίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού:
1. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής,
εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσης».
2. «Κύρωση του Προγράµµατος µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού για τα
έτη 2016-2020».
3. «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών
και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεώς
τους.
Προτείνω να γίνει λοιπόν ενιαία η συζήτηση επί των δύο πρώτων συµφωνιών και να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση
για πέντε λεπτά, να προχωρήσουµε στην ψήφισή τους και στη
συνέχεια να συζητηθεί και να ψηφιστεί η συµφωνία µε την Ιαπωνία, κατά τον ίδιο τρόπο.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
µια διαδικαστική πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Με την ανοχή σας, επειδή λειτούργησε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδηµίας
και µε τηλεδιάσκεψη, ήθελα να προτείνω -αν φυσικά και τα άλλα

κόµµατα συµφωνούν- όποιοι από τους εισηγητές, ακόµα και των
κοµµάτων που έχουµε συµφωνήσει, θα ήθελαν για δυο τρία
λεπτά να τοποθετηθούν, αν δεν υπάρχει διαφωνία, να τους δώσουµε τη δυνατότητα, µιας και έγινε –επαναλαµβάνω- κάτω από
ειδικές συνθήκες η επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σύµφωνα µε τη
διάταξη του 108, επειδή είναι ειδική διάταξη προβλέπεται ναφ
λαµβάνουν τον λόγο µόνο αυτοί που έχουν αντίρρηση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το ξέρω, γι’ αυτό το
θέτω διαδικαστικά, αν και τα άλλα κόµµατα δεν έχουν διαφωνία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, και
εµείς θετικά το βλέπουµε. Συµφωνούµε µε την κ. Ξενογιαννακοπούλου να τοποθετηθούµε για ένα πεντάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Εντάξει,
κατ’ εξαίρεση θα το κάνουµε για δύο λεπτά.
Ο κ. Μπουκώρος έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Ασφαλώς πολλά νοµοσχέδια επεξεργάστηκε η Βουλή και οι
αρµόδιες επιτροπές και το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας. Ωστόσο δεν θα είχαµε αντίρρηση επί των συγκεκριµένων κυρώσεων να τοποθετηθούν τα κόµµατα για λίγα λεπτά,
γιατί ξέρετε ότι έχουµε και το µεγάλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και αν η συζήτηση εκφύγει, έχουµε ζητήµατα λειτουργικά πλέον της Αίθουσας της Ολοµέλειας καθώς έχουµε και
την ονοµαστική ψηφοφορία να µεσολαβεί. Δηλαδή δεν έχουµε
περιθώριο τριών ωρών, έχουµε περιθώριο πολύ µικρότερο.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα είχαµε αντίρρηση για µια σύντοµη
τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Από τους αντιλέγοντες, λοιπόν, είναι πρώτα από το ΚΚΕ η κ. Κοµνηνάκα και εν
συνεχεία από την Ελληνική Λύση η κ. Σοφία Ασηµακοπούλου.
Ξεκινάµε µε την ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας την κ. Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Θα τοποθετηθώ και για τις δύο συµφωνίες µε το Περού και την Αρµενία.
Είναι αλήθεια ότι τη συζήτηση στην επιτροπή απασχόλησαν
γενικότερα ζητήµατα που δεν σχετίζονται ουσιαστικά µε τις συµφωνίες τους που έρχονται προς ψήφιση, αλλά ευρύτερα ζητήµατα που αφορούν τον πολιτισµό, όπως για παράδειγµα τα
µέτρα προστασίας των εργαζοµένων στον χώρο του πολιτισµού.
Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου και να αναφερθώ
στα ζητήµατα αυτά που κυριάρχησαν –να το πούµε έτσι- στην
όλη συζήτηση. Εξάλλου το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση νόµου
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για την ουσιαστική στήριξη των εργαζοµένων του πολιτισµού και
ευελπιστούµε να µην µείνει στα αζήτητα, ώστε σε αυτή να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε ολοκληρωµένα και να µην το κάνουµε παρεµπιπτόντως σε άσχετα νοµοσχέδια.
Για τις δύο συµφωνίες είπαµε και στην επιτροπή ότι δεν
έχουµε ουσιαστική διαφωνία. Όµως, θέσαµε κάποια ερωτήµατα
προς την κυρία Υπουργό και θα θέλαµε να ακούσουµε αν υπάρχουν προς αυτά απαντήσεις.
Ειδικότερα για το πρόγραµµα συνεργασία στον πολιτισµό µε
την Αρµενία, που αφορά ουσιαστικά στη συνεργασία των δύο
κρατών στον τοµέα του πολιτισµού, επί της ουσίας δεν υπάρχει
αντίρρηση στο να υπογράφονται διµερείς συµβάσεις για συνεργασία µεταξύ των κρατών. Το θέµα είναι κατά πόσο στο τελικό
αποτέλεσµα τέτοιων προγραµµάτων αντανακλώνται οι εισηγητικές διακηρύξεις περί προσέγγισης των δύο λαών και εδραίωσης
της φιλίας τους και κατά πόσο θα συµβάλει ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς ή τελικά µέσω
αυτών ωφελούνται απλά κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς αυτούς.
Επισηµάνθηκε ήδη ότι χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να
έρθει προς επικύρωση στην ελληνική Βουλή η συµφωνία και µάλιστα λίγους µήνες πριν από τη λήξη της, αφού η συµφωνία υπεγράφη το Μάρτη του 2016 και λήγει φέτος στις 31 Δεκεµβρίου
2020. Ρωτάµε ξανά την κυρία Υπουργό: Υπάρχει πρόθεση παράτασης της συµφωνίας; Υπάρχει κάποια προετοιµασία προς αυτό;
Σας θέσαµε επίσης στην επιτροπή ορισµένα ερωτήµατα, διότι
όπως είναι διατυπωµένη η σύµβαση, θεωρούµε ότι η επικύρωση
δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ. Εποµένως,
ενδεχοµένως ήδη να έχει δώσει κάποια αποτελέσµατα µέχρι σήµερα.
Παρ’ όλο, λοιπόν, που είµαστε κατ’ αρχήν θετικοί στην κύρωση
της συµφωνίας, επειδή οι διατυπώσεις της σύµβασης είναι αρκετά γενικόλογες, θα θέλαµε να ξέρουµε ποια είναι τα συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα εφαρµογή του προγράµµατος αρχικά
κατά πόσο έχει ή και πώς έχει υλοποιηθεί το πρόγραµµα µέχρι
σήµερα. Τι συµπεράσµατα υπάρχουν από την υλοποίησή του;
Ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι το πρόγραµµα ήταν επωφελές και για τους δύο λαούς; Υπάρχει αντίστοιχα εκφρασµένη
γνώµη της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την πορεία της συνεργασίας των δύο κρατών;
Και βέβαια θα θέλαµε να ξέρουµε, όπως σας ρωτήσαµε, αν
υπάρχει πρόθεση και στις δύο πλευρές να ανανεωθεί η ισχύς του
προγράµµατος ή αν θα αντικατασταθεί µε κάποιο άλλο. Κατά τα
άλλα, δεν διαφωνούµε µε την ψήφιση της συµφωνίας.
Σε σχέση τώρα µε την κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Ελλάδας και του Περού για την πρόληψη µιας σειράς εγκληµατικών
πράξεων που στρέφονται κατά των αγαθών της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των δύο χωρών, κατ’ αρχήν πράγµατι τέτοιες διµερείς συµφωνίες σε έναν βαθµό µπορούν να συµβάλουν στον
περιορισµό της παράνοµης διακίνησης θραυσµάτων ακινήτων
µνηµείων, κινητών µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς ή έργων
τέχνης και από αυτή την άποψη δεν είµαστε αντίθετοι ούτε µε
αυτή τη συµφωνία.
Θεωρούµε, όµως, αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες και συµφωνίες δεν µπορούν βέβαια να εξαλείψουν το ίδιο το πρόβληµα της εγκληµατικότητας που
εµφανίστηκε και σε αυτόν τον τοµέα του πολιτισµού, γιατί αυτού
του είδους τα εγκλήµατα δεν δηµιουργούνται από το πουθενά.
Είναι αποτέλεσµα της εµπορευµατοποίησης που επικρατεί σε
όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας, που απλώνεται πραγµατικά σαν πανούκλα και µετατρέπει κάθε αξία χρήσης
και κάθε εµπορευµατική αξία µε στόχο το κέρδος. Φταίει το χρηµατιστήριο της τέχνης και οι µεγάλοι δηµοπράτες που το χειραγωγούν. Είναι ο καπιταλισµός εν τέλει που λερώνει ό,τι αγγίζει
και θα συνεχίσει να τραυµατίζει και τα αποτελέσµατα του πολιτισµού και της τέχνης, όπως και τόσα άλλα κοινωνικά αγαθά, µέχρις ότου οι λαοί αποφασίσουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια
τους και να απαλλαγούν από το σύστηµα αυτό που δεν τους
αφήνει να ανασάνουν. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν το καλύπτει η παρούσα συζήτηση. Ωστόσο, δεν έχουµε αντίρρηση γι’ αυτή τη
συµφωνία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε την
κ. Κοµνηνάκα.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης
κ. Σοφία Ασηµακοπούλου.
Κυρία Ασηµακοπούλου, θα µιλήσετε ενιαία και για τις δύο συµφωνίες.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, και
για τις δύο συµφωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα
προς συζήτηση και κύρωση αρχικά η συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής και εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα
προέλευσης.
Αναντίρρητα η προστασία του πολιτισµού είναι µείζονος σηµασίας και πρέπει να αποτελεί άµεση προτεραιότητα για τη χώρα
µας. Ο χώρος των πολιτιστικών, ιστορικών και αισθητικών αξιών
είναι θεµελιώδης. Εισάγετε, όµως, τη συµφωνία ενώπιόν µας
πέντε χρόνια µετά, σε συνέχεια των υπογραφών που είχαν τεθεί
από τους πρέσβεις των δύο Δηµοκρατιών στις 15 Δεκεµβρίου
του 2015 και δεν γίνεται να µην επισηµάνουµε την τεράστια καθυστέρηση.
Οι παράνοµες ανασκαφές έχουν καταστροφικές συνέπειες,
ενώ το εµπόριο των αρχαιοτήτων επιτείνει τη σύληση, κάτι που
είναι, δυστυχώς, γνωστό. Η αρχαιοκαπηλία βρίσκεται σε έξαρση
και η χώρα µας αποτελεί έναν ανεξάντλητο θησαυρό αρχαιοτήτων που δικαίως ζητούν την προστασία µας.
Από το πρώτο άρθρο της συµφωνίας ορίζεται να παρέχεται
αµοιβαία συνδροµή από τα συµβαλλόµενα µέρη, προκειµένου να
εντοπίζονται και να ανακτώνται τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν
κλαπεί, ανασκαφεί ή εξαχθεί παράνοµα από την επικράτεια καθενός από τα µέρη. Ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα τα
οποία θα προσδιορίσουν την πολιτιστική κληρονοµιά του αιτούντος µέρους;
Ζήτηµα προκύπτει, επίσης, σχετικά µε το κόστος που πιθανώς
θα ανακύψει από την αµοιβαία αυτή ανταλλαγή πληροφοριών,
ιδίως από τις ανταλλαγές και την εκπαίδευση του προσωπικού
των µερών στον τοµέα της πρόληψης, της παράνοµης κυκλοφορίας, της απόδοσης και της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης.
Τα σχετικά µε την τροποποίηση της συµφωνίας µάς δηµιουργούν κάποια ερωτηµατικά. Δεν αναφέρονται ούτε οι λόγοι ούτε
οι όροι της τροποποίησης και θα θέλαµε διευκρινίσεις επ’ αυτών.
Το ίδιο ισχύει και για την επίλυση των διαφορών µέσω διαβουλεύσεων, αλλά και για την καταγγελία της. Ο τρόπος µε τον
οποίο λύεται η συµφωνία φαίνεται εντελώς χαλαρός. Κάθε διαφωνία η οποία δεν επιλύεται διά της διπλωµατικής οδού θα
έπρεπε να επιλύεται από διεθνή δικαστήρια µε τις ανάλογες συνέπειες.
Σε κάθε περίπτωση, αιτούµαστε την απαγόρευση των εισαγωγών ελληνικών αρχαιοτήτων στο Περού και σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα µε σκοπό την πώλησή τους σε µουσεία ή ιδιώτες ή και τη
δηµοπρασία τους.
Αναφορικά µε την κύρωση του προγράµµατος µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Αρµενίας και της συνεργασίας στο πεδίο του
πολιτισµού, ζητούµε να µάθουµε περισσότερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε την απευθείας συνεργασία, η οποία αναφέρεται στο
παρόν.
Το πρόγραµµα αναφέρεται σε επαγγελµατικά ιδρύµατα. Ποια
θα είναι τα ιδρύµατα αυτά; Την ίδια απορία έχουµε και σχετικά µε
την απευθείας συνεργασία στον τοµέα του θεάτρου µεταξύ αρµενικών και ελληνικών ιδρυµάτων και οργανισµών. Ποια θα είναι
αυτά τα ιδρύµατα και οι οργανισµοί και τι εννοείτε όταν κάνετε
λόγο για υποστήριξη; Εννοείτε οικονοµική; Πρόκειται ενδεχοµένως για ιδιωτικούς φορείς, ίσως ΜΚΟ ή για δηµόσιους φορείς;
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Σχετικά µε τα έξοδα για τις συναυλίες και τις καλλιτεχνικές παραστάσεις, αναρωτιόµαστε ποιον θα επιβαρύνουν. Δεν υπάρχει
διευκρίνιση. Το πρόγραµµα επισηµαίνει παράλληλα ότι τα µέρη
θα προσπαθήσουν να διοργανώσουν συναυλίες και καλλιτεχνικές
παραστάσεις στην άλλη χώρα. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε
προς τι τόση αβεβαιότητα. Ζητούµε να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα
των ιδρυµάτων και των οργανισµών του άρθρου 6, καθώς και τα
σχετικά µε τη νοµοθεσία, τα οποία επίσης δεν γνωστοποιούνται.
Σχετικά µε τη συνεργασία των µερών για την πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν την πολιτιστική κληρονοµιά
τους, πώς θα εµπλέκονται διάφοροι φορείς της µιας χώρας στη
διαχείριση των µουσείων, καθώς και στη συντήρηση των µνηµείων της άλλης; Είναι θεµιτή η συνεργασία για τη µάστιγα της
αρχαιοκαπηλίας. Στο άρθρο 10 πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα νόθευσης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε συµβαλλόµενου κράτους.
Ως προς τη διενέργεια των δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις
οικονοµικές δυνατότητες των µερών, πιστεύουµε ότι θα έπρεπε
να υπάρχει περισσότερη ανάλυση, δεδοµένου ότι είναι παντελώς
αόριστο. Δεν γίνεται να µην εκφράσουµε την απορία µας σχετικά
µε την τόσο µεγάλη καθυστέρηση για την κύρωση του προγράµµατος, το οποίο υπεγράφη στις 15 Μαρτίου του 2016.
Οι σχέσεις Ελλάδας - Αρµενίας έχουν µακροχρόνιο ιστορικό
υπόβαθρο και συνδέονται µε τη συνύπαρξη Ελλήνων και Αρµενίων κατά τη Βυζαντινή Περίοδο και κατά την Οθωµανική Αυτοκρατορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Λόγω των ισχυρών πολιτιστικών, θρησκευτικών και πολιτικών
δεσµών µεταξύ των δύο χωρών, η Αρµενία και η Ελλάδα διατηρούν άριστες διπλωµατικές σχέσεις. Και οι δύο λαοί έχουν αντιµετωπίσει τη θηριωδία των Τούρκων, όπως και ο Ελληνισµός του
Πόντου.
Εµείς στην Ελληνική Λύση πιστεύουµε ότι η πολιτιστική µας
κληρονοµιά αντανακλά τις πολλαπλές διαστάσεις της ταυτότητάς µας. Οι σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών πρέπει να ενισχύονται µε κάθε δυνατό τρόπο, καθώς τυγχάνουµε δύο έθνη µε πολλά
όµοια χαρακτηριστικά. Εξασφαλίζει τη γεφύρωση του παρελθόντος και του µέλλοντος και αποτελεί εν γένει το υπέρτατο αναπτυξιακό εργαλείο για την ανάταση της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κυρία Ασηµακοπούλου.
Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει τον
λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην
Ολοµέλεια την κύρωση τριών σηµαντικών διεθνών συµφωνιών
της πατρίδας µας, οι οποίες αφορούν καθαρά τον πολιτισµό και
οι οποίες αποκτούν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος,
υπερνοµοθετική ισχύ.
Με το πρώτο νοµοσχέδιο κυρώνεται η συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Περού και τούτο για την πρόληψη της κλοπής και παράνοµης ανασκαφής, καθώς και της παράνοµης εισαγωγής,
εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης πολιτιστικών αγαθών και
την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσής τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µια συµφωνία που έρχεται να προστεθεί σε άλλες αντίστοιχες που έχει υπογράψει η χώρα µας, µε
στόχο την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κλοπής και της
παράνοµης διακίνησης των αρχαιολογικών και πολιτιστικών µας
θησαυρών. Μάλιστα, να σηµειωθεί ότι και το Περού αποτελεί µια
χώρα µε µεγάλη ιστορία και φυσικά µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά και αντιµετωπίζει και αυτό παράνοµες διακινήσεις.
Βέβαια, πρόκειται για µια συµφωνία που έπρεπε να έχει κυρωθεί από το 2015, οπότε και υπεγράφη. Δεν υπάρχει, βέβαια, καµ-
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µία λογική στην καθυστέρηση αυτή, η οποία φυσικά δεν ωφελεί
και την πατρίδα µας.
Αναλυτικά µε τη σύµβαση που επιτυγχάνεται έχουµε τη συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή των δύο χωρών στον εντοπισµό των πολιτιστικών αγαθών που έχουν κλαπεί, ανασκαφεί
παράνοµα και εξαχθεί στο εξωτερικό και φυσικά διακινούνται παρανόµως. Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιο πολιτιστικό αγαθό γίνει αντικείµενο
παράνοµης εξαγωγής και διακίνησης, αυτό θα κατάσχεται και η
χώρα στην οποία ανήκει θα µπορεί µέσω της διπλωµατικής οδού
να ζητήσει την ανάκτηση της επιστροφής του.
Και έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο για την
κύρωση του προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ της χώρας µας
και της Αρµενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού
για τα έτη 2016 2020.
Πρόκειται για µια συµφωνία που αποτελεί συνέχεια της συµφωνίας µεταξύ των δύο χωρών για συνεργασία στους τοµείς της
εκπαίδευσης, του πολιτισµού, των επιστηµών και υπεγράφη στο
Ερεβάν στις 16-12-1994 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
Πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενός ηγέτη που έχτιζε
φιλίες και συµφωνίες που και σήµερα µας είναι χρήσιµες.
Το πρόγραµµα συνεργασίας, αγαπητοί συνάδελφοι, στοχεύει
στην ενδυνάµωση των παραδοσιακών καλών σχέσεων των δύο
χωρών και στη διάδοση γνώσεων σχετικά µε την ιστορία και τον
πολιτισµό τους. Καταλαµβάνει µάλιστα πολλούς διαφορετικούς
πολιτιστικούς τοµείς, το θέατρο, τη µουσική, τον κινηµατογράφο,
τις βιβλιοθήκες.
Μας προβληµατίζει ωστόσο το ότι η ισχύς του αφορά την περίοδο 2016-2020 και ήλθε προς κύρωση µόλις λίγους µήνες πριν
τη λήξη του. Οι ευθύνες βέβαια της προηγούµενης κυβέρνησης
είναι πολλές που δεν εισήγαγε για κύρωση τη σύµβαση που είχε
υπογραφεί από τις 15 Μαρτίου του 2016, µια αργοπορία χωρίς
όφελος για την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχοµαι στο τρίτο νοµοσχέδιο που
αφορά την κύρωση της συµφωνίας της χώρας µας µε την Ιαπωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών εν όψει
των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων στο Τόκιο, αγώνες που λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού µετατέθηκαν για το
2021.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
συγγνώµη που σας διακόπτω. Επειδή είναι εδώ ο κ. Αυγενάκης,
θα µιλήσετε µετά για τη συµφωνία µε την Ιαπωνία. Τώρα η συζήτηση είναι µόνο για το Περού και την Αρµενία. Μετά θα µιλήσετε
για την Ιαπωνία. Αν θέλετε, ολοκληρώστε για τις δύο πρώτες
συµφωνίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε τοποθετηθεί αναλυτικά στην
επιτροπή για τις διεθνείς αυτές συµβάσεις. Είναι διµερείς συµβάσεις που ενισχύουν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας µας και
συµβάλλουν στη συνεργασία στους τοµείς του αθλητισµού και
του πολιτισµού, της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Ψηφίζουµε αυτές τις δύο κυρώσεις γιατί ο πολιτισµός είναι υπέρβαση, απαιτεί εθνική οµοψυχία, εθνική συνεννόηση. Άλλωστε µην ξεχνάτε ότι ο τουρισµός
είναι η βαριά µας βιοµηχανία, ο δε πολιτισµός µας είναι η ελκυστική µας πρόταση στα πέρατα της οικουµένης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γρηγοριάδη, θα λάβετε τον λόγο εκ µέρους του ΜέΡΑ25;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Περνάµε τώρα
στους εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Βέττα θα µιλήσει για την
πρώτη σύµβαση για το Περού και η κ. Βαγενά για τη σύµβαση
µε την Αρµενία.
Ορίστε, κυρία Βέττα, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η διµερής Συµφωνία της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού, µιας χώρας µε σπουδαία κληρονοµιά, εντάσσεται στην πάγια επιδίωξη της χώρας µας για τη σύναψη
κατά το δυνατόν περισσότερων αντίστοιχων διµερών συµφωνιών
µε άλλες χώρες, όπως έχουν προς τούτο ηθική υποχρέωση και
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επιτάσσουν άλλωστε οι διεθνείς συµβάσεις της UNESCO στον
τοµέα αυτό, τις οποίες έχει υιοθετήσει και κυρώσει η χώρα µας
και αποτελούν νόµους του κράτους.
Τα είπαµε αναλυτικά και στην επιτροπή. Είµαστε σαφώς θετικοί στην κύρωση της εν λόγω συµφωνίας που υπεγράφη από την
προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τον εορτασµό των πενήντα χρόνων από την εγκαθίδρυση των διπλωµατικών σχέσεων
Ελλάδος - Περού στο πλαίσιο της αναβάθµισης των διµερών µας
σχέσεων, οι οποίες εµπλουτίστηκαν εξάλλου στη συνέχεια µε
πλήθος πρωτοβουλιών. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω το Φόρουµ
των Αρχαίων Πολιτισµών.
Θα ήθελα ωστόσο να επανέλθω σε κάποια σηµεία της τοποθέτησης της κυρίας Υπουργού στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, καθώς αυτή έγινε µετά την ολοκλήρωση της
συνεδρίασης και δεν µου δόθηκε η ευκαιρία να τοποθετηθώ.
Θέσατε θέµα καθυστέρησης της κύρωσης της συµφωνίας,
κυρία Υπουργέ, ενώ θα έπρεπε να γνωρίζετε ως πρώην Γενική
Γραµµατέας του Υπουργείου ότι οι δύο χώρες έχουν ξεκινήσει
συνοµιλίες για τη συγκεκριµένη συµφωνία ήδη από το 2010. Τότε
εµείς τι θα έπρεπε να ρωτήσουµε; Γιατί δεν είχατε υπογράψει
καν τη συµφωνία ως τον Γενάρη του 2015; Αυτά τα ζητήµατα,
όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς, άπτονται και επηρεάζονται από
ποικίλους παράγοντες πολιτικών ή µη εξελίξεων. Επίσης, δεν
αποτελούν ζήτηµα ενός µόνο Υπουργείου, καθώς εµπλέκονται η
Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, οι Πρεσβείες των
δύο χωρών κ.λπ. και είναι κατά κανόνα χρονοβόρες διαδικασίες,
οι οποίες ακολουθούν τη διπλωµατική οδό και δεν εκβιάζονται.
Επίσης αναφερθήκατε και σε άλλα θέµατα, όπως στο ότι σταµάτησαν οι φάκελοι να επικαιροποιούνται από το 2014 και µετά.
Θέλω να σας θυµίσω επίσης ότι επί των ηµερών σας τον Οκτώβρη του 2014 υπήρξε µια υποβάθµιση σε τµήµα της αρµόδιας
για τα θέµατα αρχαιοκαπηλίας Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισµού, αφήνοντάς την υποστελεχωµένη και µε πλήθος προβληµάτων. Αυτή
η υποβάθµιση συµπαρέσυρε και τις σηµερινές και ευαίσθητες
υποθέσεις της αρµοδιότητάς σας.
Ως προς την κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων στον
σταθµό Βενιζέλου, που επίσης υπαγορεύεται από το Σύνταγµα,
τον αρχαιολογικό νόµο, αλλά και τις διεθνείς συµβάσεις που έχει
κυρώσει µε νόµο η χώρα µας, δεν σας εγκαλεί µόνο η Αντιπολίτευση για έλλειψη ευαισθησίας, κύρια Υπουργέ. Σας εγκαλεί
σύσσωµη η εθνική και διεθνής επιστηµονική και ακαδηµαϊκή κοινότητα. Εδώ τι να πρωτοαναφέρουµε; Να αναφέρουµε τον Πανευρωπαϊκό Οργανισµό για την Πολιτιστική Κληρονοµιά Europa
Nostra, τους πέντε κοσµήτορες του ΑΠΘ, τις κινήσεις πολιτών,
τη Διεθνή Ένωση Βυζαντινών Σπουδών, τα µέλη της Γαλλικής
Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών και τόσα άλλα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο δε ισχυρισµός σας ότι για τη λύση της συνύπαρξης που ήδη
εφάρµοζαν από το 2017 –δήθεν οι µελέτες ήταν ανυπόγραφες,
όπως λέγατε- έχει διαψευστεί –θεωρώ- ηχηρά από τους ίδιους
τους µελετητές που µάλιστα τις παρουσίασαν δηµοσίως τον περασµένο Φεβρουάριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Επίσης για τους Δεσµώτες του Φαλήρου συνεχίζεται η ίδια πολιτική από µεριάς σας και µετατρέπετε σε κανονικότητα πια την
απόσπαση των αρχαιοτήτων όπου κι αν βρίσκονται, όσο σηµαντικές και µοναδικές και να είναι. Την υλοποίηση των εργασιών και
το πρόγραµµα για την προστασία του ευρήµατος των Δεσµωτών
που είχε οµόφωνα εγκριθεί από το ΚΑΣ τον Ιούνιο του 2019 τα
κλείσατε στο συρτάρι και δεν ασχοληθήκατε µε το εύρηµα που
κατά τα άλλα κινδυνεύει, όπως είπατε, και ασχοληθήκατε µόνο
τον Γενάρη του 2020, δηλαδή έξι-επτά µήνες µετά από τότε που
γίνατε Υπουργός. Όπως και το µετρό Θεσσαλονίκης, το θέµα
των Δεσµωτών πισωγυρίζει µε νέες µελέτες, νέα προαπαιτούµενα και πολύ χρόνο εξαιτίας των χειρισµών σας.
Για την κριτική που σας έκανα, κυρία Υπουργέ, για τις πολιτικές σας επιλογές που αφορούν το πρώτο µνηµείο της χώρας,
την Ακρόπολη και τον περιβάλλοντα χώρο, υποβαθµίζοντας και
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υποτιµώντας τους ιστορικούς του συµβολισµούς, µού απαντήσατε και πάλι ότι έφταιγε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Κυρία Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό το καλοκαίρι πιθανόν
να µην µπορεί κανένα άτοµο µε αναπηρία να επισκεφτεί τον Ιερό
Βράχο, ότι και πάλι έχετε πέσει έξω σε κάθε χρονοδιάγραµµα
που µόνη σας θέσατε, ενώ µόλις προχθές, 4 Ιουνίου του 2020,
συστήσατε επιβλέποντες του έργου και κατασκευή νέου ανελκυστήρα Ακρόπολης; Τελικά υπήρχε έργο πριν χωρίς επιβλέποντες
ή το έργο ξεκινάει τώρα, ενώ θα τελείωνε στα µέσα Ιουνίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσο για το πρόγραµµα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισµός», δεν
έγιναν καθόλου απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού. Αρνείστε ότι έγιναν απευθείας αναθέσεις από τους εποπτευόµενους φορείς, ότι αφήσατε περιοχές όπως η δυτική
Μακεδονία τελείως έξω; Αρνείστε ότι οι διακόσιες εξήντα εκδηλώσεις που εξαγγείλατε αφορούν µόνο πενήντα πέντε παραγωγές και ότι ανακοινώσατε είσοδο έναντι αντιτίµου, ενώ κάθε
χρόνο πραγµατοποιούνταν σχεδόν τριπλάσιες εκδηλώσεις από
το Υπουργείο µόνο τον Αύγουστο ανά την επικράτεια δωρεάν για
το κοινό;
Ευχαριστώ πολύ και συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου,
κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Μπουκώρε, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να εκπέµπουµε
ένα µήνυµα συνεργασίας των κοινοβουλευτικών παρατάξεων και
για να εκπέµπουµε και µια εικόνα σοβαρότητας, θα πω ότι η διαδικασία είναι σύµφωνα µε το άρθρο 108, όπως διευκρινίσατε
ορθά. Έχουν το δικαίωµα να λάβουν τον λόγο όσοι διαφώνησαν
ή όσοι εξέφρασαν επιφύλαξη κατόπιν προτάσεως της κ. Ξενογιαννακοπούλου, την οποία αποδεχθήκαµε µε το αιτιολογικό ότι
το νοµοσχέδιο, η συγκεκριµένη κύρωση έτυχε επεξεργασίας από
τις αρµόδιες επιτροπές σε καθεστώς πανδηµίας και δεν είχε
δοθεί η ευκαιρία να αναλυθούν οι θέσεις των κοµµάτων όπως
ίσως θα έπρεπε. Συµφωνήσαµε κι εµείς να πάρουν από δύο
λεπτά τον λόγο οι εισηγητές. Τώρα, αν ο εισηγητής ανεβαίνει στο
Βήµα και ανοίγει όλα τα ζητήµατα του Υπουργείου Πολιτισµού
και κάποιος εισηγητής µετά ανοίξει άλλα θέµατα της τρέχουσας
πολιτικής επικαιρότητας, αφ’ ενός µεν παραβιάζουµε τη συµφωνία κυρίων που κάναµε, αφ’ ετέρου δε δεν θα φτάσει ο χρόνος,
κύριε Πρόεδρε.
Θα παρακαλέσω να τηρηθεί η συµφωνία. Τουλάχιστον εγώ µε
αυτήν την προϋπόθεση συναίνεσα. Εννοώ η Νέα Δηµοκρατία, όχι
εγώ προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε δίκιο, κύριε
Μπουκώρε, όσον αφορά αυτό που ειπώθηκε, όµως σας θυµίζω
ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 108, αν υπάρχουν
αντιρρήσεις για τον χρόνο που έχει καθοριστεί, αποφασίζει η
Ολοµέλεια. Κυρίαρχο όργανο, λοιπόν, είναι η Ολοµέλεια και δεν
είναι η Διάσκεψη των Προέδρων.
Συνεπώς είχαµε δύο συµφωνίες εδώ και θα µπορούσε να είναι
πέντε λεπτά για την καθεµία. Έγινε σύντµηση για να συζητηθούν
ενιαίως για πέντε λεπτά. Εν όψει του ότι ήταν δύο οι συµφωνίες
και µπορούσαµε, γιατί προβλέπεται και από τον Κανονισµό, να
δοθεί αυτή η παράταση, εντάξει. Έπρεπε κανονικά να είναι από
πέντε λεπτά η καθεµία. Δεχθήκαµε να γίνει ενιαία η συζήτηση και
δεν χάθηκε ο κόσµος τώρα για δύο λεπτά, που αντί να µιλήσουµε
δυο λεπτά µίλησαν τρία λεπτά. Έγινε µία παρέκκλιση δηλαδή
από τη συµφωνία, από την πρόταση, η οποία έγινε από την κ. Ξενογιαννακοπούλου και έγινε αποδεκτή. Στην ουσία όµως έχετε
δίκιο ότι έπρεπε να τελειώσουµε στα δύο λεπτά. Δεν χάθηκε ο
κόσµος τώρα για δύο λεπτά, αλλά τα χάσαµε τα λεπτά αυτά
τώρα µε την συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ανοίγουν θέµατα, όµως, κύριε Πρόεδρε. Το επισηµαίνω απλώς. Δεν είναι ζήτηµα χρόνου, µάλλον
δεν έγινα κατανοητός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, εντάξει, το
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καταλαβαίνετε τώρα. Δεν τηρήθηκε. Είµαι βέβαιος ότι η κ. Βαγενά θα το τηρήσει τώρα και έτσι θα υπάρχει ένας συµψηφισµός,
κατά κάποιον τρόπο. Εξάλλου και η κ. Ξενογιαννακοπούλου και
εσείς είστε σύντοµοι, οπότε µπορείτε και να µη µιλήσετε ή να µιλήσετε από ένα λεπτό.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Συζητάµε σήµερα µία διεθνή σύµβαση για την
κύρωση ενός προγράµµατος που αφορά τη συνεργασία στο
πεδίο του πολιτισµού ανάµεσα στη χώρα µας και τη Δηµοκρατία
της Αρµενίας. Πρόκειται στην ουσία για ένα πρόγραµµα, που θα
ευνοήσει την αµοιβαία και εις βάθος γνωριµία της κουλτούρας,
της ιστορίας αλλά και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας
των δύο χωρών, µια εξαιρετική ευκαιρία για να έρθουν κοντά οι
δύο λαοί, που ήδη µοιράζονται πολλά και πρωτίστως τη νωπή
ιστορική µνήµη του ξεριζωµού και της προσφυγιάς που βίωσαν
κατά τη µικρασιατική καταστροφή.
Εδώ θα ήθελα να πω πως προσωπικά, έχοντας ερµηνεύσει επί
είκοσι χρόνια τον συγκλονιστικό λόγο της Αγγέλας Παπάζογλου,
µιας Mικρασιάτισσας, αισθάνοµαι µια ιδιαίτερη σύνδεση, σαν να
είµαι κι εγώ ένα κοµµάτι των ξεριζωµένων από τον Πόντο και τη
Μικρασία. Γιατί ο ξεριζωµός, όποιος λαός κι αν τον βιώνει, είναι
το ίδιο πικρός πάντα.
Είναι πολλοί οι Έλληνες της Αρµενίας και πολλοί οι Αρµένιοι
στην Ελλάδα. Η συµβίωση των δύο λαών πάει πίσω πολλά χρόνια
τώρα. Και οι δύο είναι αρχαίοι λαοί, οι Αρµένιοι και οι Έλληνες
συνυπήρξαν για αιώνες. Η παλαιότερη ελληνική αναφορά στην
Αρµενία είναι από τον Εκαταίο τον Μιλήσιο το 525 π.Χ. και µάλιστα υπάρχει η υπόθεση από γλωσσολόγους ότι η αρµενική και η
ελληνική γλώσσα µοιράζονται έναν κοινό πρόγονο ινδοευρωπαϊκής προέλευσης. Λόγω των ισχυρών πολιτιστικών, θρησκευτικών
και πολιτικών δεσµών µεταξύ των δύο χωρών, η Αρµενία και η
Ελλάδα διατηρούν άριστες διπλωµατικές σχέσεις.
Το πρόγραµµα αυτό για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού, έρχεται να δώσει τη δυνατότητα στις δύο χώρες να αξιοποιήσουν στο µέγιστο αυτούς τους δεσµούς, ενθαρρύνοντας τη
γνωριµία, όχι µόνο µε την πολιτιστική κληρονοµιά της καθεµιάς,
αλλά και µε τη σύγχρονη παραγωγή της, σε όλους τους τοµείς
του πολιτισµού, θέτοντας τις βάσεις για νέες συµπράξεις και
νέες αφετηρίες. Στη σύγχρονη γεωπολιτική αστάθεια της ευρύτερης περιοχής µας, µε δυστυχώς ανοιχτά τα θέµατα µε τη γείτονα Τουρκία, που καθηµερινά µάς θυµίζει µε τις ενέργειές της,
είναι πολύ σηµαντικό να αναπτύσσουµε σχέσεις µορφωτικές και
πολιτιστικές µε µία χώρα παραδοσιακά σύµµαχό µας, η οποία
έχει υποστεί αντίστοιχα δεινά µε την Ελλάδα από το τουρκικό
έθνος και η οποία συνορεύει µε την Τουρκία στα ανατολικά.
Οι πολιτιστικές σχέσεις µας, λοιπόν, µπορεί να είναι µια µικρή
φλόγα υπόµνησης της κοινής µας ιστορίας. Γι’ αυτό και ψηφίζουµε θετικά, όπως είπαµε και στην επιτροπή.
Θα µου επιτρέψετε µια µικρή αναφορά στην οµιλία της κυρίας
Υπουργού στην επιτροπή σχετικά µε τις παραλείψεις που είχε ο
ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Πολιτισµού. Θα ήθελα να θυµίσω, κυρία
Υπουργέ, κάτι το οποίο εσείς βεβαίως ξέρετε, ότι το ηλεκτρονικό
εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους θεσπίστηκε επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η οριστική ανάκληση της
άδειας της ΑΕΠΙ, η επαναφορά της ενιαίας τιµής του βιβλίου, η
επαναφορά των χορηγήσεων προς το ελεύθερο θέατρο και είναι
προς τιµή σας που αποφασίσατε να δώσετε φέτος 1 επιπλέον
εκατοµµύριο σε αυτές τις επιχορηγήσεις επ’ ευκαιρία της πανδηµίας, καθώς πρόκειται για έναν θεσµό που είχε πάψει να λειτουργεί επί πολλά χρόνια και για πρώτη φορά επανήλθε επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα εν µέσω µνηµονίων και σε στενό
δηµοσιονοµικό πλαίσιο από την τότε Υπουργό Πολιτισµού κ.
Λυδία Κονιόρδου, το 2017. Επίσης, επί ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε και ο
θεσµός των εισιτηρίων για τα θέατρα από την Αγροτική Εστία.
Όσο για τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων, που επικρατεί
στον χώρο του πολιτισµού και όχι µόνο, είπατε ότι κλείναµε τα
µάτια. Δεν κλείναµε τα µάτια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιοι
έφεραν αυτή την εργασιακή ζούγκλα στις σχέσεις των εργαζοµένων και ποιοι κατάργησαν τις συλλογικές συµβάσεις, και των
ηθοποιών. Όχι πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δούνια Παναγιώτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι όσο πιο σύντοµη µπορώ και θα
µιλήσω ενιαία και για τις δύο κυρώσεις.
Κυρία Υπουργέ, ο πολιτισµός µας είναι το σπουδαιότερό µας
κληροδότηµα και το µεγαλύτερο περιουσιακό µας στοιχείο. Μας
κάνει περήφανους που είµαστε Έλληνες και µας εµπνέει, όπως
άλλωστε και όλους τους άλλους λαούς, αφού ο ελληνικός πολιτισµός αποτελεί παγκόσµιο σηµείο αναφοράς. Η χώρα µας στο
πεδίο του πολιτισµού και του αθλητισµού, όπως και στα περισσότερα πεδία, έχει επιλέξει την εξωστρέφεια. Έχει αποφασίσει
δηλαδή, να συνεργάζεται µε όσο το δυνατόν περισσότερα ξένα
κράτη. Απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αλληλεπίδραση και το µοίρασµα των ιδιαίτερων κατά τόπους πολιτιστικών στοιχείων και αθλητικών εµπειριών αλλά και η προστασία
της µεγάλης πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Συζητάµε σήµερα µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση, δυστυχώς, για τρία νοµοσχέδια. Για τα δύο θα µιλήσω, του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που περιλαµβάνουν πολύ σηµαντικές διατάξεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Ειδικότερα καλούµαστε να συζητήσουµε και να κυρώσουµε, όπως ορίζει το άρθρο
28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, πρώτον, τη συµφωνία που
υπογράφηκε στη Λίµα, στις 15 Δεκεµβρίου του 2015, µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού, για την
πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, αλλά και για την απόδοσή τους στη
χώρα προέλευσης.
Δεύτερον, καλούµαστε να συζητήσουµε και να κυρώσουµε το
πρόγραµµα που υπεγράφη στην Αθήνα τη 15η Μαρτίου 2016 για
τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού για τα έτη 2016-2020
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας.
Θα αναφερθώ σύντοµα στο περιεχόµενο αυτών των δύο κειµένων ξεκινώντας από τη συµφωνία µας µε τη Δηµοκρατία του
Περού. Η πολιτιστική κληρονοµιά κάθε χώρας είναι µοναδική και
ιδιαίτερη για κάθε έθνος και ως τέτοια πρέπει να προστατεύεται
επαρκώς. Βασικός στόχος της συµφωνίας που εξετάζουµε αποτελεί η προώθηση στενότερης συνεργασίας µεταξύ των δύο
χωρών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Τα δύο µέρη
της συµφωνίας φαίνεται να µοιράζονται τον ίδιο αξιακό κώδικα,
αφού στο προοίµιο της συµφωνίας αναφέρεται η µεγάλη σηµασία που δίνουν και οι δύο συµβαλλόµενες χώρες στους κανόνες
της σύµβασης της UNESCO του 1970, για τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν για την απαγόρευση και παρεµπόδιση της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβαση της κυριότητας των
πολιτιστικών αγαθών, τη σύµβαση της UNESCO του 1972 για την
προστασία της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής µας κληρονοµιάς, της σύµβασης της UNIDROIT του 1995 για τα κλαπέντα
ή παρανόµως εξέχοντα πολιτιστικά αγαθά, καθώς και στο κείµενο της σύστασης που υιοθετήθηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο
Εµπειρογνωµόνων για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών,
που διεξήχθη το έτος 2013 στην Αρχαία Ολυµπία, στο οποίο συµµετείχαν ενεργά και τα δύο µέρη.
Στο πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου που την κυρώνει περιλαµβάνεται όλο το περιεχόµενο αυτής της σηµαντικής συµφωνίας,
η οποία αποτελείται από οκτώ άρθρα και δύο παραρτήµατα. Δεν
θέλω να σας κουράσω µε όλα τα παραρτήµατα, τα έχουµε ξαναπεί και στην επιτροπή µας. Το δεύτερο άρθρο του νοµοσχεδίου
αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµασία της συµφωνίας µας
µε τη Δηµοκρατία του Περού είναι πολύ µεγάλη για την ακεραιότητα των πολιτιστικών αγαθών µας και έχει απόλυτα θετικό πρόσηµο. Εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική µας για τη σύναψη
διµερών συµφωνιών, για την παρεµπόδιση της παράνοµης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, και έρχεται να επισφραγίσει
την ήδη πολύ καλή συνεργασία µας µε το Περού στον τοµέα
αυτό.
Ας περάσουµε τώρα στο δεύτερο νοµοσχέδιο, που κυρώνει το

14354

πρόγραµµα µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για τη συνεργασία τους στο πεδίο του πολιτισµού µεταξύ 2016-2020.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελείται και πάλι από δύο άρθρα. Το
πρώτο περιλαµβάνει ότι προβλέπουν τα δεκαεπτά άρθρα του εν
λόγω προγράµµατος, καθένα από τα οποία έχει ως στόχο την
ανάπτυξη της συνεργασίας των µερών σε διαφορετικούς τοµείς
πολιτισµού.
Ανάµεσα σε άλλα προβλέπεται η συνεργασία Ελλάδας και Αρµενίας στον οπτικοακουστικό και κινηµατογραφικό τοµέα, στον
τοµέα του θεάτρου, στη διοργάνωση συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στην προσπάθεια διοργάνωσης εκθέσεων αρχαίας και σύγχρονης τέχνης στην άλλη χώρα, στην υποστήριξη
οργανισµών και ιδρυµάτων που συνδέονται µε την κοινωνία των
πολιτών και τη λαϊκή τέχνη, στον τοµέα της αρχαιολογίας, της
διαχείρισης των µουσείων και της συντήρησης, προστασίας και
διατήρησης µνηµείων, στην πρόληψη και καταπολέµηση της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών, καθώς και στην υποστήριξη της απευθείας
συνεργασίας των βιβλιοθηκών των δύο χωρών και των µεταφράσεων των εθνικών λογοτεχνιών τους.
Παράλληλα αναφέρονται οι οικονοµικοί και οργανωτικοί όροι
των πολιτιστικών ανταλλαγών που θα πραγµατοποιούνται στη
βάση αυτού του προγράµµατος, η επίλυση τυχόν διαφορών των
µερών µέσω της διπλωµατικής οδού, η δυνατότητα τροποποίησης του παρόντος εφαρµοστικού προγράµµατος και βέβαια η
διάρκεια ισχύος του προγράµµατος. Αυτό θα παραµείνει σε ισχύ
έως ότου τεθεί σε ισχύ νέο πρόγραµµα, αλλά σε κάθε περίπτωση
όχι αργότερα από τις 31 Δεκεµβρίου του 2020.
Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εν λόγω πρόγραµµα πρέπει
να υπερψηφιστεί, αφού δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα συνδράµει
θετικά στην πολιτιστική συνεργασία µας µε την Αρµενία µέσω
της κατανόησης των χαρακτηριστικών του πολιτισµού και των
δύο χωρών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλει κάποιος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να
τοποθετηθεί; Κανείς.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσει κανείς ιδιαίτερα για τη σπουδαιότητα της κύρωσης των διµερών συµβάσεων.
Η συµφωνία µε τη Δηµοκρατία του Περού και η συµφωνία µε
τη Δηµοκρατία της Αρµενίας µόνο θετικά έχουν να προσδώσουν
στις πολιτιστικές σχέσεις αντιστοίχως των δύο χωρών, οι οποίες
ήδη είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Να ξεκινήσω από την Αρµενία και τα όσα ακούστηκαν. Προφανώς, µέχρι τη στιγµή που φτάνουµε στην κύρωση, έχουν
υπάρξει ανταλλαγές και συνεργασίες ανάµεσα στα δύο κράτη.
Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: την έκθεση
που διοργανώθηκε από την Αρµενία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Μάλιστα επρόκειτο, εάν δεν µεσολαβούσε
ο κορωνοϊός, µία ανταποδοτική έκθεση να φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα της Αρµενίας.
Θέλω να πω επίσης ότι ήδη η σηµασία των πολιτιστικών ανταλλαγών είχε επικυρωθεί µε την παρουσία του πρώην Προέδρου
της Δηµοκρατίας του κ. Παυλόπουλου και στην επίσκεψή του στη
Δηµοκρατία της Αρµενίας. Εγώ προσωπικά έχω συναντηθεί τρεις
φορές µε την Υπουργό Πολιτισµού και υπάρχει ένα όχι απλώς
θετικό, αλλά ένα εξαιρετικά καλό κλίµα για τη συνέχιση αυτής
της συνεργασίας. Η κύρωση, έστω και µε την καθυστέρηση αυτή,
έπρεπε να γίνει. Ήταν, αν θέλετε, και µία χειρονοµία καλής θέλησης προς την κυβέρνηση της Δηµοκρατίας της Αρµενίας.
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Δεν θα µπω στον πειρασµό να συζητήσω τις καθυστερήσεις.
Απλώς θα πω ότι τον Ιούλιο του 2019 στο Υπουργείο Πολιτισµού
υπήρχαν περισσότερες από είκοσι εκκρεµότητες σε κυρώσεις
διεθνών συµβάσεων, αντίστοιχα µε το θέµα της κύρωσης της
συµφωνίας για την παράνοµη κλοπή, ανασκαφή, εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση ή µεταβίβαση κυριότητας πολιτιστικών αγαθών και την απόδοσή τους στις χώρες προέλευσης, που
επικυρώνεται µε τη συµφωνία της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Περού. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Και εδώ
οι σχέσεις µας είναι πάρα πολύ στενές. Να πω απλώς ότι η κύρωση είναι το εύκολο µέρος. Το δύσκολο είναι τα χρόνια που
πρέπει να προηγηθούν για να γίνουν οι συµφωνίες. Για να βάζουµε λίγο τα πράγµατα και στη θέση τους.
Απ’ όλα τα άλλα τα οποία ελέχθησαν, δεν θα σχολιάσω κάτι.
Τα έχουµε πει πολλές φορές και θα έχουµε τη δυνατότητα να τα
πούµε και σε πολλές ακόµα περιπτώσεις. Θα αναφερθώ σε ένα
µόνο σηµείο. Το 2018 και το 2019 η Ακρόπολη δεν είχε στην
ουσία ανελκυστήρα, δεν είχε αναβατόριο, διότι ήταν συνεχείς οι
βλάβες και υπήρχαν επικινδυνότητες. Άρα αυτό το οποίο κάνει η
Κυβέρνηση σήµερα, έπρεπε να το είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση, τουλάχιστον δύο χρόνια πριν.
Επίσης, καθώς σας άκουγα να µιλάτε για την προσβασιµότητα
των ατόµων µε προβλήµατα στον Βράχο της Ακρόπολης σκεφτόµουν την πολύ µεγάλη ευαισθησία που έχετε. Και σωστά την
έχετε. Όµως δεν υπήρξε η ίδια ευαισθησία όταν µίλησε ο Πρόεδρός σας στη Βουλή για τον Κυµπουρόπουλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό µου θυµίσατε.
Να πούµε, λοιπόν, ότι ο ανελκυστήρας παραγγέλθηκε εγκαίρως και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό. Το ιταλικό εργοστάσιο που έχει αναλάβει την κατασκευή του είναι στο Κόµο της
Ιταλίας. Έµεινε κλειστό για εβδοµήντα µέρες λόγω του κορωνοΐού. Η όποια καθυστέρηση, λοιπόν, οφείλεται σε καθαρά αντικειµενικό θέµα και πρόβληµα.
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε µία πολύ µεγάλη επιτυχία
η οποία µάλλον δεν έχει γίνει γνωστή, διότι µόλις προχθές το
αµερικανικό εφετείο έβγαλε µία πάρα πολύ σηµαντική απόφαση
για την Ελλάδα, σε αντίθεση µε το πρωτοβάθµιο δικαστήριο των
Ηνωµένων Πολιτειών και την απόφαση του Ιουνίου του 2019 -και
το αναφέρω εδώ γιατί συνδέεται µε την αρχαιοκαπηλία και την
παράνοµη διακίνηση- σύµφωνα µε την οποία δεν αναγνώρισε τη
σωστή παρέµβαση της Ελλάδας προς τους «Sotheby’s» οι οποίοι
για πρώτη φορά ως οίκοι δηµοπρασίας εστράφησαν απέναντι
στο ελληνικό κράτος -δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούµενο- και
δεν δέχθηκαν την ένσταση της Ελλάδας.
Ασκήθηκε έφεση, ζητήσαµε τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο
του 2019 τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών της
ελληνικής θέσης ότι η διεκδίκηση του επίµαχου µνηµείου, ενός
µικρού ειδωλίου αλόγου του 8ου αιώνα συνιστούσε κυριαρχικό δικαίωµα της Ελλάδας, επιτασσόµενο από το Σύνταγµα και την αρχαιολογική νοµοθεσία. Αυτό το δέχθηκε το εφετείο των
Ηνωµένων Πολιτειών.
Αναφέρω τη σηµασία όχι µόνο γιατί αφορά τη χώρα µας. Η τεράστια δικονοµική και ουσιαστική σηµασία της απόφασης, που
ισχύει για την Ελλάδα, αφορά και όλες τις χώρες που διεκδικούν
µνηµεία. Έγκειται η σηµασία της στο γεγονός ότι εξ αφορµής
της διεκδίκησης του ελληνικού ειδωλίου εκ µέρους του Υπουργείου Πολιτισµού και χωρίς κανένα νοµολογιακό προηγούµενο
το εφετείο των Ηνωµένων Πολιτειών έκρινε ότι οι διαφορές σχετικά µε τα µνηµεία, που τίθενται σε δηµοπρασία από τους δεσπόζοντες στον χώρο αµερικανικούς οίκους ή διεκδικούνται από
µουσεία, δεν θα εκδικάζονται από δικαστήρια του τόπου δηµοπρασίας ή της έδρας του οίκου ή του µουσείου που κατέχει παρανόµως το αντικείµενο, αλλά θα εφαρµόζονται ανάλογα οι
σχετικές νοµοθετικές διατάξεις οι οποίες στην περίπτωση της
Ελλάδας ορίζουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Είναι µία
απόφαση τεράστιας σηµασίας. Η Ελλάδα άνοιξε τον δρόµο και
για όλες τις χώρες ώστε να διεκδικούν πλέον την επιστροφή των
πολιτιστικών τους αγαθών µε άλλα δεδοµένα, µε άλλους όρους,
µε άλλα επιχειρήµατα. Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει
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να το αναδείξουµε. Θεωρώ ότι δεν µπορεί να υπάρχουν διαφωνίες σε τέτοιου είδους θέµατα και διά του τρόπου αυτού στην
ουσία αναγνωρίζεται η εξωστρέφεια και η ουσιαστική δύναµη
του ελληνικού πολιτισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού για την πρόληψη
της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα
προέλευσης».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την
αρχή του νοµοσχεδίου, το άρθρο πρώτο, το ακροτελεύτιο
άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
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Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας του Περού για την πρόληψη της κλοπής,
της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής,
εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσης
Επί της Αρχής ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Ακροτελεύτιο άρθρο
ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής,
διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών και
την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσης» έγινε δεκτό οµοφώνως, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας του Περού για την πρόληψη της κλοπής,
της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής,
εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών
αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσης
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Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Περού για την πρόληψη της
κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής και της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης ή µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσης, που
υπογράφηκε στη Λίµα την 15η Δεκεµβρίου 2015, το πρωτότυπο
κείµενο της οποίας στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα έχει
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VIII
αυτής.
Αθήνα,..........................................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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 (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του Προγράµµατος µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρα-

τίας της Αρµενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού
για τα έτη 2016-2020».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την
αρχή του νοµοσχεδίου, το άρθρο πρώτο, το ακροτελεύτιο
άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κύρωση του Προγράµµατος µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού για
τα έτη 2016-2020
Επί της Αρχής ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Ακροτελεύτιο άρθρο
ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

14374

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση
του Προγράµµατος µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας
για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού για τα έτη 20162020» έγινε δεκτό οµοφώνως σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Προγράµµατος µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού για
τα έτη 2016-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, το Πρόγραµµα µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για τη συνεργασία στο πεδίο του πολιτισµού
για τα έτη 2016-2020, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2016, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και
σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Προγράµµατος που
κυρώνεται προσωρινά από της υπογραφής του σύµφωνα µε το
άρθρο 17 αυτού και οριστικά σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες.
Αθήνα,.............................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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 (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση και
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας». Είναι εδώ και ο κύριος
Υφυπουργός.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από θέση αρχής το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας βλέπει θετικά συµφωνίες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της φιλίας και
της συνεργασίας µεταξύ των λαών και χωρών. Το βασικό κριτήριο πάντα είναι αν αυτές δηµιουργούν όρους που βοηθούν πράγµατι στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας ή αν
πρόκειται για συµφωνίες που υπηρετούν µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και πολιτικές επιδιώξεις που στρέφονται ενάντια στα
συµφέροντα των λαών ή ακόµα αν είναι ενταγµένες ή αξιοποιούνται στον σχεδιασµό γενικότερων ιµπεριαλιστικών επιδιώξεων.
Με αυτό το κριτήριο εξετάζουµε και το µνηµόνιο συνεργασίας
της χώρας µας µε την Ιαπωνία.
Πλευρές του συγκεκριµένου µνηµονίου συνεργασίας που σήµερα συζητάµε όπως, για παράδειγµα, η ενίσχυση της συνεργασίας εν όψει των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών του Τόκιο, ο
ρόλος της αποκαλούµενης Ολυµπιακής Εκεχειρίας, η ενίσχυση
της διαφάνειας και του εκδηµοκρατισµού του αθλητισµού, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και για την πολιτική προστασία και άλλα ζητήµατα τις
προσεγγίζουµε διαφορετικά και από αυτή την άποψη ψηφίζουµε
«παρών».
Πιο ειδικά. Πρώτον, οι Ολυµπιακοί Αγώνες εδώ και πάρα
πολλά χρόνια έχουν χάσει το νόηµα και τον ρόλο τους, τα όποια
θετικά στοιχεία είχαν, µετά την επανασύστασή τους σαν διαδικασία φιλίας των λαών ευγενούς άµιλλας, συναγωνισµού και ισότιµης συνεργασίας. Δεν έχουν καµµία σχέση µε τις σύγχρονες
ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, γενικότερα οι µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, είναι έκφραση του
εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού στη σηµερινή φάση ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήµατος, των αναγκών που έχουν τα
µονοπώλια να διευρύνουν τη δράση τους σε κάθε σφαίρα της
πνευµατικής παραγωγής και της κοινωνικής ζωής. Σχεδόν όλα
τα αθλήµατα, οι µεγάλες οµάδες και οι πιο ταλαντούχοι αθλητές
ελέγχονται από τα διεθνή µονοπώλια που κυριαρχούν στη διεθνή
αγορά και σχετίζονται άµεσα µε τον εµπορευµατοποιηµένο αθλητισµό. Όλη η δοµή των Ολυµπιακών Αγώνων, η ίδια η Διεθνής
Ολυµπιακή Επιτροπή αποτελούν πολυπλόκαµο µηχανισµό οικονοµικών συµφερόντων και χειραγώγησης των λαών, της νεο-
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λαίας, µε παγίδα το αθλητικό ενδιαφέρον.
Από αυτή την άποψη, γίνεται προσπάθεια ωραιοποίησης του
ρόλου των Ολυµπιακών Αγώνων σε βάρος του αθλητισµού και
της καλώς εννοούµενης άµιλλας. Υµνούν, για παράδειγµα, την
αποκαλούµενη Ολυµπιακή Εκεχειρία και βάζουν στόχο να εδραιωθεί µάλιστα στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Η
αλήθεια τελικά είναι ότι η εκεχειρία είναι µια ιδέα που την καπηλεύονται όσοι προκαλούν τους πολέµους και έχουν µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, όπως οι χορηγοί.
Στην πράξη έχει αλλοιωθεί το περιεχόµενο της Ολυµπιακής
Εκεχειρίας. Αξιοποιείται ως µέσο παραπλάνησης των λαών, αφού
στην πράξη αποσιωπά τις πραγµατικές αιτίες των ιµπεριαλιστικών πολέµων, κρύβει τις ιµπεριαλιστικές αντιθέσεις και τους ανταγωνισµούς για τους ενεργειακούς πόρους, τους δρόµους
µεταφοράς, το µοίρασµα αγορών ως τη µόνη αιτία για το ξέσπασµα των ιµπεριαλιστικών πολέµων, όταν µάλιστα τα κόµµατα τα
αστικά, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα, εµπλέκουν τη χώρα µας σε αυτούς τους σχεδιασµούς και πρωτοστατούν ως σηµαιοφόροι των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Εποµένως, οι Ολυµπιακοί
Αγώνες, όχι µόνο δεν καταργούν τους πολέµους για δεκαπέντε
- είκοσι µέρες, αλλά όλοι εκείνοι που ηγούνται της οργάνωσης
των Ολυµπιακών Αγώνων συµµετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις
πολεµικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι µέσα στο ίδιο
κόλπο δηλαδή θα λέγαµε.
Δεύτερον, σχετικά µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις, όντως η Κυβέρνηση έχει να
προσφέρει πολλά από ιδέες και στην πράξη, όταν η ίδια προσαρµόζει πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία των δικών µας αθλητικών εγκαταστάσεων στα επιχειρηµατικά σχέδια για τις ανάγκες
του κεφαλαίου, που δίνει τη δυνατότητα να προχωρούν οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες σε παρεµβάσεις που εξυπηρετούν τη δική
τους λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική λειτουργία
τους για τον λαό, που σε µια πορεία µπορεί να χάνει το δικαίωµα
στην πρόσβαση µέσω των πολυετών παραχωρήσεων σ’ αυτές τις
αθλητικές εταιρείες, ενώ µε τη συστηµατική υποστελέχωση και
υποχρηµατοδότηση οι εγκαταστάσεις είτε υποβαθµίζονται είτε παραδίδονται στις επιχειρηµατικές ορέξεις. Τα παραδείγµατα φυσικά
είναι πάρα πολλά. Δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ. Μάλιστα,
αυτή η διαδικασία -και λόγω της υποχρηµατοδότησης αλλά και
της ανάγκης του ίδιου του αστικού κράτους να απαλλαγεί από την
ευθύνη συντήρησή τους- µεταφέρεται στους δήµους και στις περιφέρειες και µάλιστα χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους.
Όλα αυτά, κατά την άποψή µας, υπηρετούν γενικότερες κατευθύνσεις απεµπλοκής του κεντρικού κράτους από την υποχρέωση να συντηρεί και να κατασκευάζει αθλητικές υποδοµές, να
τις φορτώνει επί της ουσίας πλέον στις πλάτες του λαού µέσω
των δήµων και των περιφερειών και να τις παραδίδει απευθείας
στους επιχειρηµατίες και την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Τρίτον, σε σχέση µε την ενίσχυση της διαφάνειας και του εκδηµοκρατισµού του αθλητισµού, µάλλον η χώρα µας πρέπει να
είναι παράδειγµα προς αποφυγή. Δεν χρειάζεται να πάµε πάρα
πολύ µακριά. Τα όσα διαχρονικά συµβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν για άλλη µια φορά
τη σήψη τη διαπλοκή στον επαγγελµατικό αθλητισµό. Αυτό που
είναι πλέον φανερό είναι ότι το ποδόσφαιρο των επιχειρηµατιών
παίζεται στο παρασκήνιο, κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, ο αθλητισµός από κοινωνικό αγαθό πλέον έχει µετατραπεί σε εµπόρευµα.
Η διαπλοκή και η σήψη µε την ανοχή όλων των κυβερνήσεων
αποτελούν κυρίαρχα συστατικά και οι κυβερνήσεις αρνούνται
πεισµατικά να υιοθετήσουν ακόµα και αυτονόητες προτάσεις του
ΚΚΕ για να φύγουν από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
οι ανώνυµες αθλητικές εταιρείες και να υπαχθούν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης ως αθλητικές εταιρείες. Δηλαδή εκεί να γίνεται ο
έλεγχος για τα οικονοµικά τους, για την περιουσία τους, για τη
βιωσιµότητά τους, να µην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν φυσικά όλες οι ελληνικές οµάδες από
το σύστηµα, αλλά και για την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία χρηµατοδοτείται µε χρήµατα του ελληνικού λαού,
η οποία επιχειρεί να θέσει κανόνες, µέσα στους οποίους θα ανα-

14386

πτυχθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον χώρο του εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού.
Τέταρτον, και να κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, επειδή µιλάµε για τον αθλητισµό γενικότερα, για το αθλητικό πνεύµα, είναι εµφανές ότι οι γενικολογίες
και η αναφορά στις προθέσεις της Κυβέρνησης για στήριξη του
ερασιτεχνικού αθλητισµού, όπως οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σε υλικοτεχνικό τεχνική υποδοµή, κάθε άλλο παρά συνιστούν ένα οργανωµένο πλαίσιο στήριξης σωµατείων και
αθλούµενων. Για µια ακόµη φορά τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ και
οι συµβάσεις συγκεκριµένου χρόνου αποτελούν λύση για την Κυβέρνηση, η οποία αρνείται την απαιτούµενη µόνιµη πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού στον αθλητικό τοµέα.
Το ίδιο και για το Μητρώο Αθλητικών Φορέων που διαφηµίζει
η Κυβέρνηση µε πολλά προβλήµατα που υπάρχουν στη διαδικασία της εγγραφής στο αθλητικό µητρώο. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία των οµοσπονδιών κανένα σωµατείο µε ενεργή δραστηριότητα και συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις. Να µην αξιοποιηθεί το αθλητικό µητρώο ως εργαλείο αποκλεισµού από την εκλογική
διαδικασία. Να ληφθεί υπόψη η ενεργή δραστηριότητα ενός σωµατείου για συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία στον αθλητισµό
και να αρθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Επιπλέον, εκφράζουµε και την αντίθεσή µας -το ξέρει ο κύριος
Υπουργός- στην πρακτική της Κυβέρνησης το αθλητικό µητρώο
να είναι προσβάσιµο σε χορηγούς, προκειµένου να επιλέγουν
σωµατεία για τα χορηγικά τους προγράµµατα. Κατά την άποψή
µας, το αθλητικό µητρώο δεν πρέπει να χρησιµοποιεί τα σωµατεία για τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις των εταιρειών. Για το
κόµµα µας λοιπόν ο αθλητισµός είναι δικαίωµα για όλους και όχι
για λίγους. Μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας ανάµεσα
στους λαούς όλης της γης.
Για το ΚΚΕ ο αθλητισµός όπως και ο πολιτισµός αποτελούν
κοινωνικό αγαθό για κάθε νέο, µακριά από χορηγούς και διαφηµιστικά πακέτα, στα πλαίσια της πάλης για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών. Αποτελούν κοµµάτι της πολιτιστικής και
της γενικότερης ανάπτυξης του λαού. Ως κοινωνικά φαινόµενα
και λειτουργίες συνδέονται ευρύτερα µε την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Αποτελούν βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους, ώστε να διαµορφώνουν όσο
γίνεται ολοκληρωµένη κοινωνική προσωπικότητα, καλλιεργώντας
και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αγωνιστικότητα και
την πειθαρχία σε κανόνες και κοινωνικές αξίες.
Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ θα δηλώσει
«παρών» στη συγκεκριµένη σύµβαση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Συντυχάκη.
Υπάρχει συνάδελφος που θέλει να µιλήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εν όψει της ψηφοφορίας στις 12.00’, για να µην καθυστερήσουµε, παρακαλώ
να είναι πεντάλεπτα. Εγώ θα βάλω πεντάλεπτα και ας µην τηρηθεί ο χρόνος.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι,
έρχεται το τρίτο νοµοσχέδιο που αφορά την Κύρωση Συµφωνίας
µεταξύ της χώρας µας και της Ιαπωνίας για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, εν όψει των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2021, αγώνες που λόγω της πανδηµίας
του κορωνοϊού έχουν ήδη µετατεθεί από το 2020 στο 2021. Ευχή
όλων µας είναι αυτοί οι Ολυµπιακοί Αγώνες να µπορέσουν να
πραγµατοποιηθούν, φυσικά πρώτα χωρίς προβλήµατα, µέσα στο
πνεύµα του ολυµπισµού και του αγωνίζεσθαι.
Εδώ να πω ότι οι αθλητές µας που συµµετέχουν µάς κάνουν
υπερήφανους και έχουν την αµέριστη στήριξή µας. Ωστόσο, εδώ
θα ήθελα να τονίσω, κύριοι Υπουργοί, για τις εικόνες που έλαβαν
χώρα προ ηµερών µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου
Κοσµά. Είδαµε τους αθλητές µας παραπονούµενους να γυµνάζονται και να προπονούνται σε εγκαταλελειµµένες εγκαταστά-
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σεις. Αυτό, δυστυχώς, συµβαίνει σήµερα, το 2020. Οι ευθύνες
πολλές και της προηγούµενης κυβέρνησης αλλά και δικές σας.
Θα ήθελα, λοιπόν, εδώ την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Θα
ήθελα, επίσης, να πω ότι έχω καταθέσει ερώτηση για το θέµα
των εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσµά, όπου περιµένω την απάντησή σας.
Βασικός στόχος, αγαπητοί συνάδελφοι, Ελλάδος και Ιαπωνίας
είναι να διατηρήσουν µέσα από τη συµφωνία τους Ολυµπιακούς
και Παραολυµπιακούς Αγώνες ως ένα διεθνές αθλητικό γεγονός,
όπως επίσης και να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της
διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης του αθλητισµού. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως είπαµε και επί της αρχής, οι δύο χώρες
συµφώνησαν να ανταλλάξουν τεχνογνωσία στους τοµείς της πολιτικής προστασίας και ασφάλειας για την προετοιµασία και διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2021, καθώς επίσης και να
συνεργαστούν στον έλεγχο της φαρµακοδιέγερσης, της αθλητιατρικής, των υποδοµών για τα ΑΜΕΑ και τα προπονητικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προβλέπεται, κύριε Υπουργέ, και
ανταλλαγή επισκέψεων µεταξύ των δύο χωρών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε ήδη τοποθετηθεί αναλυτικά
στην επιτροπή. Για τη διεθνή αυτή σύµβαση λέµε «ναι», µε τη
συµβολή της χώρας µας για την όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2021. Μια διµερής σύµβαση που ενισχύει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας µας στο
ολυµπιακό ιδεώδες και συµβάλλει στη συνεργασία σε τοµείς του
αθλητισµού αλλά και του πολιτισµού. Κακά τα ψέµατα, όπως είπα
και πριν, αν η βαριά µας βιοµηχανία είναι ο τουρισµός, ο πολιτισµός µας είναι η ελκυστική µας πρόταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα η Αντιπρόεδρος, η κ. Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται προς κύρωση το «Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας
της Ιαπωνίας» που έχει υπογραφεί στο Ακαζάν από τις 5 Ιουλίου
του 2017. Για τη σύµβαση αυτή προβλέπεται, µάλιστα, η αυξηµένη ισχύς του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Αυτό σηµαίνει ότι από την κύρωση και τη θέση της σε ισχύ θα
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ελληνικού Δικαίου και µάλιστα, θα υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη νόµου.
Η σύµβαση αυτή, το µνηµόνιο δηλαδή, αναφέρεται µε γενικές
διατυπώσεις στην προώθηση των δεσµών φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών διά των Υπουργείων στον τοµέα του αθλητισµού, καθώς και στην ενίσχυση της µεταξύ µας συνεργασίας
σε διεθνή θέµατα αθλητικού ενδιαφέροντος.
Στα θέµατα ένα, δύο και τρία του µνηµονίου καθορίζεται το
πλαίσιο της διµερούς συνεργασίας εν όψει των Ολυµπιακών και
Παραολυµπιακών Αγώνων που θα γινόταν το 2020 στο Τόκιο. Εύλογα αναρωτιόµασταν ποια θα ήταν η πρακτική σηµασία της συγκεκριµένης σύµβασης σε αυτόν τον τοµέα, µε δεδοµένο ότι
απέµεναν πλέον µόνο λίγοι µήνες µέχρι την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2020. Ίσως τώρα µε την παράταση που δόθηκε στο χρόνο, να έχουµε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή
µας και αυτό να βοηθήσει. Είναι προφανές ότι τα περιθώρια της
ανταποδοτικής εφαρµογής της στον τοµέα αυτό θα ήταν πλέον
πάρα πολύ περιορισµένα.
Πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για µνηµόνιο που
έχει υπογραφεί ήδη από τον Ιούλιο του 2017. Η έγκαιρη κύρωση
του προφανώς και θα είχε νόηµα για την εκπλήρωση της σκοπιµότητας του. Όµως, η τόσο µεγάλη καθυστέρηση στην κύρωση
της σύµβασης φοβάµαι ότι στην πραγµατικότητα της αποστερεί
ή εν πάση περιπτώσει, περιορίζει πραγµατικά πολύ δραστικά το
ουσιαστικό πεδίο εφαρµογής της και τα προσδοκώµενα από
αυτήν οφέλη.
Στο σηµείο αυτό εύλογα θα πρέπει να αναρωτηθούµε για ποιους λόγους καθυστέρησε τόσο πολύ η διαδικασία κύρωσης της
σύµβασης, σε σηµείο που να της αποστερεί ένα βασικό τοµέα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

του αντικειµένου τους που αφορά τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2020, που αναβλήθηκαν, ευτυχώς, για
το 2021. Πρέπει να πούµε ότι για µία ακόµη φορά η πληµµελής
λειτουργία του ελληνικού κράτους έχει αρνητικές συνέπειες και
µάλιστα, στη συγκεκριµένη περίπτωση νοµίζω ότι είναι προφανές
πως µας εκθέτει και διεθνώς.
Σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε µου µια µικρή παρένθεση.
Όσον αφορά στην τεχνογνωσία για τον τοµέα των επενδύσεων
και τη συντήρηση αθλητικών κατασκευαστικών έργων ιδίως των
ολυµπιακών, θα ήµασταν, θα έλεγα, µάλλον κακό παράδειγµα
προς αποφυγή. Συνεπώς µόνο την αρνητική εµπειρία και πρακτική µας θα πρέπει να µεταφέρουµε προς τους φίλους µας Ιάπωνες, ώστε να αποφύγουν να µας ακολουθήσουν. Εννοώ,
παραδείγµατος χάριν, όλα όσα έχουµε ζήσει µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες όσον αφορά στις κατασκευές. Εγκαταστάσεις,
που ελληνικός λαός τις πλήρωσε πανάκριβα, παραµένουν σε
πολλές περιπτώσεις αναξιοποίητες και δεν αποδόθηκαν για
πραγµατική χρήση προς όφελος της αθλητικής ιδέας. Άλλες εγκαταλείφθηκαν εντελώς και άλλες δεν είναι καν χρηστικές λόγω
ελλιπούς συντήρησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι
από τις λίγες εξαιρέσεις, αν όχι η µόνη, όπου η διοργάνωση
Ολυµπιακών Αγώνων δεν λειτούργησε ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη του αθλητισµού. Αυτό που µας έµεινε από τη διοργάνωση
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 είναι ένα πικρό καταστάλαγµα, ότι ήταν απλώς και µόνο ένα πάρτι των εργολάβων.
Ας επανέλθουµε, όµως, στη σύµβαση. Στη συνέχεια, ιδίως στο
θέµα τρία, αναφέρεται σε εν γένει συνεργασία στον τοµέα αθλητισµού, µε ανταλλαγή εµπειρίας, γνώσης, πληροφοριών και υλικού τεκµηρίωσης. Επίσης, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, όσον
αφορά στις επενδύσεις και τη συντήρηση αθλητικών κατασκευαστικών έργων. Τέλος, και στην ανταλλαγή επισκέψεων αθλητικών
συνδέσµων και οµοσπονδιών από διάφορα αθλήµατα.
Σε θετική κατεύθυνση προσδιορίζονται τα πεδία συνεργασίας,
όπως ο αθλητισµός για όλους, αθλητισµός ΑΜΕΑ, αθλητιατρική,
έλεγχος φαρµακοδιέγερσης, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, προπονητικά κέντρα κ.λπ.. Επίσης προβλέπεται η προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για την παραπέρα
ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στον
αθλητισµό. Με την έννοια αυτή η διεθνής συνεργασία, η ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας κ.λπ. σε όλους αυτούς τους ευαίσθητους και κρίσιµους τοµείς προδιαγράφεται ότι θα έχει θετικά
αποτελέσµατα σε επίπεδο αµοιβαιότητας.
Το συµβατικό κείµενο είναι πολύ γενικόλογο. Αυτό σηµαίνει ότι
η ικανοποιητική και επωφελής εφαρµογή του θα εξαρτηθεί από
την ενεργητικότητα και την προσήλωση που θα επιδείξουν οι
υπεύθυνοι των δύο µερών στην υλοποίηση του. Εάν είµαστε αισιόδοξοι, δικαιούµαστε να ελπίζουµε ότι τα δύο µέρη θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα, για να είναι πραγµατικά επωφελής η
εφαρµογή της σύµβασης αυτής.
Στη συνέχεια, µε αρκετά συναφή τρόπο, ορίζεται στο θέµα
πέντε ότι οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για την κάλυψη των εξόδων εφαρµογής της σύµβασης θα συναποφασίζονται ανά περίπτωση από τα µέλη. Τέλος, στο θέµα 6 ορίζονται τα της
διάρκειας της σύµβασης µε πρόβλεψη τετραετούς ισχύος από
τη θέση της σε ισχύ µε αυτόµατες διαδοχικές τετραετής ανανεώσεις.
Ως ΜέΡΑ25 έχουµε µια γενική θέση υπέρ κάθε αµοιβαίας, επωφελούς διεθούς συνεργασίας. Κι εγώ προσωπικά, λόγω της ατοµικής µου πορείας και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που έχω για
τον αθλητισµό, θα έλεγα ότι δεν µπορεί κανείς να έχει αντίρρηση
σε µια διεθνή συνεργασία που κατατείνει στη βελτίωση των συνθηκών που υλοποιεί το παγκόσµιο αυτό κίνηµα του αθλητισµού.
Βέβαια, θα προτιµούσα συµβατικά κείµενα µε πιο συγκεκριµένες
δεσµεύσεις και πιο ορατά αποτελέσµατα. Προφανώς η επωφελής εφαρµογή της συγκεκριµένης σύµβασης εξαρτάται από τη
διαχρονική πολιτική βούληση και των δύο µερών στη διάρκεια
της ισχύος της.
Πάντως, ελπίζουµε ότι η εφαρµογή της παρούσας συνθήκης
µπορεί πράγµατι να έχει θετικές συνέπειες και να εκπληρώσει
τους σκοπούς που την οδήγησαν στη σύναψη της.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ελπίζουµε να αποδειχθεί ότι µπο-
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ρεί πραγµατικά να αποτελέσει µια βάση αναβάθµισης του υγιούς
αθλητικού κινήµατος µέσω της διµερούς συνεργασίας µας µε
την Ιαπωνία. Ευελπιστώ, λοιπόν, σε µια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την πορεία του ελληνικού αθλητισµού για τα σοβαρά
προβλήµατα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή. Και οπωσδήποτε,
πρέπει να συζητήσουµε και για την προετοιµασία των αθλητών
µας εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων και των Παραολυµπιακών
του Τόκιο όταν θα γίνουν το 2021 και µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας του κορωνοϊού.
Ως προς την κύρωση της σύµβασης, ψηφίζουµε θετικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ 25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Σακοράφα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, ο κ.
Κωνσταντίνος Μπούµπας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ,
ότι καθυστερήσαµε, καθυστερήσαµε. Καζάν 2017, δηλαδή, αν
δεν είχαµε τον κορωνοϊό, θα είχαν τελειώσει οι Ολυµπιακοί και
οι Παραολυµπιακοί Αγώνες στην Ιαπωνία. Θα ήµασταν πίσω από
τα χρονικά περιθώρια.
Αυτό, το οποίο διάβασα από τότε, κύριε Υπουργέ, που είχαµε
µία συζήτηση στην επιτροπή είναι ότι υπάρχουν σχέσεις φιλίας
µε τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Γιορτάσαµε πριν από λίγους µήνες τα εκατόν είκοσι χρόνια διπλωµατιών και εµπορικών
σχέσεων.
Υπάρχει η πόλη Ιναζάουα, η οποία είναι αδελφοποιηµένη µε
την αρχαία Ολυµπία. Υπάρχει η πόλη της Μισάτο και ο Κιζού που
είναι ο δήµαρχος, ο οποίος ήρθε στον δήµαρχο Περιστερίου και
έχουν ανταλλάξει απόψεις. Μάλιστα, διαβάζω ότι είναι πολύ φιλέλληνας ο δήµαρχος της Μισάτο µε ένα έντυπο, το οποίο παρουσιάζει το αρχαίο ελληνικό πνεύµα, αυτή τη σχέση πολιτισµού
και αδελφοποίησης µε την Ελλάδα. Εξάλλου και οι δύο χώρες
έχουν µια µακρά ιστορία, παράδοση, ήθη, έθιµα και πολιτισµό.
Έχουµε πολλές οµοιότητες, αλλά και µεγάλες διαφορές. Αν
δει κάποιος τον τρόπο συµπεριφοράς του Ιάπωνα, λειτουργεί
οµαδικά. Εµείς είµαστε πιο πολύ -θα λέγαµε- εξατοµικευµένα.
Καθώς θα έρθει και σε λίγη ώρα η ψήφιση για το νοµοσχέδιο της
παιδείας, αν δείτε οι Ιάπωνες στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα,
στα πρώτα δέκα, δώδεκα χρόνια δεν ασχολούνται µε µαθήµατα
ούτε δίνουν γραπτές εξετάσεις, παρά µε τη συµπεριφορά και τη
διαγωγή των παιδιών, για να έχουν ένα οµαδικό πνεύµα, δηλαδή
συµπεριφορά προς τους ηλικιωµένους, τον πλησίον, τον συνάνθρωπο. Δίνουν πολύ µεγάλη βαρύτητα. Έχουν ένα εκπαιδευτικό
σύστηµα που σε πολλούς τοµείς είναι παράδειγµα προς µίµηση.
Επίσης, υπάρχει κάτι που διαφωνούµε εµείς, όχι προσωπικά
ως Ελληνική Λύση. Εµείς θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε.
Φορούν ειδικές στολές στα σχολεία. Αυτό σε κάποιους εδώ προκαλεί αντιδράσεις. Εκεί στην Ιαπωνία πιστεύουν ότι αν υπάρχει
µια οµοιοµορφία, υπάρχει ένα καλύτερο πνεύµα συνεργασίας και
µία -θα λέγαµε- ταξική ισορροπία. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
Σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία που βάζετε, κύριε Υπουργέ, το
θέµα είναι ποιες θα είναι οι δαπάνες, τι θα πληρώσει ο φορολογούµενος πολίτης. Γεννάται ένα ερώτηµα: Είναι καλή η µεταφορά της τεχνογνωσίας, το know-how, όπου η Ιαπωνία είναι
παρασάγγας µπροστά. Αυτό το ξέρει ο καθένας µε την υψηλή
τεχνολογία. Το θέµα είναι, πώς θα µεταφερθεί η τεχνογνωσία,
πώς θα εκπληρωθούν αυτές οι ανταλλαγές των αθλητών για να
αποκοµίσουν εµπειρία.
Είναι µια ευκαιρία όµως να εισάγουµε ένα άλλο επίπεδο και
για τα άτοµα µε αναπηρία. Δεν είναι µόνο οι Ολυµπιακοί. Είναι
και οι Παραολυµπιακοί Αγώνες. Καλό είναι να αλλάξει και ο
ν.2727, αν θυµάµαι καλά, για τα άτοµα µε αναπηρία, για να υπάρχουν κι εκεί και οι εγκαταστάσεις, αλλά και η συµπεριφορά και
εν πάση περιπτώσει, αυτές οι καλές συνθήκες για τα άτοµα µε
αναπηρία για να πούµε ότι είµαστε και εµείς ένα κράτος ισονοµίας και ισοπολιτείας και για αυτά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Σε ό,τι αφορά όµως την τεχνογνωσία και την εµπειρία που
έχουµε αποκοµίσει από το 2004, τι έχουµε να παρουσιάσουµε;
Αυτή τη στιγµή, έχουµε ογδόντα ολυµπιακά έργα, τα οποία είναι
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ερηµοποιηµένα. Έχουν ερηµώσει. Υπάρχουν θέµατα από την
Ολυµπιακή Επιτροπή. Και η κ. Αγγελοπούλου έχει τις ευθύνες
της που είναι και η επικεφαλής της επιτροπής για τα διακόσια
χρόνια απελευθέρωσης του κράτους.
Υπάρχουν ακόµη υποθέσεις σε εκκρεµότητα, όπως στην
Αχαΐα, όπως στα Χανιά µε την κατασκευή ποδηλατοδρόµιου εκεί,
όπως µε το χιονοδροµικό κέντρο στο Σέλι. Δηλαδή, τι τεχνογνωσία να δώσουµε, τι εµπειρία, όταν εµείς δεν προγραµµατίσαµε
σωστά, όταν σήµερα υπάρχουν πόλεις ,όπως είναι το Τορόντο,
όπως είναι η Ατλάντα, όπως είναι η Βαρκελώνη που ακόµη πληρώνουν Ολυµπιακούς Αγώνες που διοργάνωσαν πριν δεκαετίες
και είναι πιο οικονοµικά εύρωστες χώρες. Εµείς τι εµπειρία θα
δώσουµε από τα ολυµπιακά έργα που κατασκευάσαµε και δεν
χρησίµευσαν σε τίποτα, γιατί δεν είχαµε πλάνο, παρά µόνο από
τη στέγη «Τράβα µε και ας κλαίω», που λέµε, τη στέγη Καλατράβα; Δεν έχουµε να παρουσιάσουµε έξωθεν καλή µαρτυρία
και καλό πρόσωπο στους Ιάπωνες που είναι πιο οµαδικοί, πιο πειθαρχηµένοι, πιο ολιγαρκείς στην εµπορευµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Διότι ήταν µια εµπορευµατοποίηση
για πολλούς. Ναι, µεν, ήταν µια προβολή στην Ελλάδα, αλλά κόστισε αδρά στον ελληνικό λαό.
Εµείς βλέπουµε θετική αυτή τη συνεργασία. Δεν µπορούµε να
πούµε ότι δεν τη βλέπουµε θετική. Υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά
ως προς τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης. Επίσης, τι ολυµπιακά έργα θα δείξουµε; Ποια είναι η εικόνα µας; Ογδόντα έργα
είναι ερηµοποιηµένα. Πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη. Τι
να πούµε στους Ιάπωνες; Να πούµε ότι δεν το χειριστήκαµε
σωστά; Ή να τους πούµε ότι αυτά τα έργα βγήκαν άχρηστα;
Υπάρχει το Κέντρο Άρσης Βαρών στη Νίκαια. Το έδωσαν στο
Πανεπιστήµιο του Πειραιά. Πού είναι; Είναι ερηµοποιηµένο.
Βέβαια, και οι Ιάπωνες κατηγορούνται για κάποια πράγµατα,
σε ό,τι αφορά τη συµπεριφορά τους προς το περιβάλλον. Μιλούσαµε για τα αµαλγάµατα, για τους οδοντιάτρους. Ακόµα, υπάρχει κατηγορία ενός εργοστασίου στην Ιαπωνία για το κυάνιο. Οι
Ιάπωνες κατηγορούνται και για το κυνήγι φαλαινών. Υπάρχουν
και τα τρωτά σηµεία της Ιαπωνίας, σε ό,τι αφορά τη συµπεριφορά της σε παγκόσµιο επίπεδο για το περιβάλλον.
Εν κατακλείδι, βλέπουµε ότι µία συνεργασία µε τη χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλίου θα είναι θετική, διότι θα αποκοµίσουµε και
οι Ιάπωνες και εµείς εµπειρία και γνώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτα Δούνια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαιρετικά σηµαντικό είναι και αυτό το τρίτο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για το
µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού της χώρας µας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας
που έρχεται να ενδυναµώσει την αθλητική µας συνεργασία µε
την Ιαπωνία.
Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µας εν όψει
των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων που επρόκειτο προ
κορωνοϊού να λάβουν χώρα στο Τόκιο το 2020, σε συνεργασία για
τη διατύπωση και υποστήριξη προτάσεων που αφορούν την ολυµπιακή εκεχειρία και την ενίσχυση της διαφάνειας και της εκδηµοκρατικοποίησης του τοµέα του αθλητισµού, στην ενίσχυση της
συνεργασίας για την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσης, πληροφοριών και υλικού τεκµηρίωσης στον τοµέα του αθλητισµού, τεχνογνωσίας στον τοµέα των επενδύσεων και συντήρησης των
αθλητικών υποδοµών, επισκέψεων αθλητικών συνδέσµων και οµάδων σε συνεργασία µε την αντίστοιχη οµοσπονδία, σε συνεργασία
στα πεδία των προγραµµάτων αθλητισµού για όλους, αθλητισµού
για άτοµα µε αναπηρία, αθληϊατρικής, ελέγχου φαρµακοδιέγερσης, διαχείρισης και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων και
άλλα.
Το µνηµόνιο που υπογράψαµε το 2017 µε την Ιαπωνία θα παραµείνει σε ισχύ για τέσσερα χρόνια. Εν συνεχεία, θα ανανεώνεται αυτοµάτως για διαδοχικά διαστήµατα τεσσάρων ετών. Και
βέβαια, είναι σίγουρο ότι θα συντελέσει σε µια χρήσιµη και εποι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοδοµητική συνεργασία των δύο χωρών στον τοµέα του αθλητισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία επιδιώκει τη
συνεργασία και τη συµπόρευση µε όσες το δυνατόν περισσότερες χώρες στον τοµέα του πολιτισµού, αλλά και του αθλητισµού.
Ο ελληνικός πολιτισµός, αλλά και το αθλητικό ιδεώδες που µας
διακρίνει πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Μόνο αν τα επικοινωνήσουµε θα µπορέσουν να εµπεδωθούν και να εκτιµηθούν,
όπως τους αξίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής
µας ταυτότητας και της αθλητικής µας νοοτροπίας από όλους
τους λαούς και όλα τα κράτη. Είναι καθήκον µας να στηρίζουµε
τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, να διατηρήσουµε τον πολιτιστικό µας πλούτο και να τον παραδώσουµε στις επόµενες γενιές,
όπως ασφαλώς και το να διαδώσουµε την τεράστια πολιτιστική
µας κληρονοµιά σε όλα τα πέρατα της γης. Αυτό κάνουµε και µε
αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα .
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Δεν επιθυµεί κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να µιλήσει και συνεπώς, τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Αθλητισµού κ.
Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριες και κύριοι
συνάδελφοι, µε µεγάλη χαρά παρουσιάζεται σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά σε έναν ιδιαιτέρως σηµαντικό στρατηγικό
µας στόχο, αυτόν της εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισµού
στο διεθνές γίγνεσθαι. Και χαίροµαι για δύο ακόµη λόγους.
Διότι το εν λόγω µνηµόνιο συνεργασίας υπογράφηκε από την
προηγούµενη κυβέρνηση και το φέρνουµε εµείς σήµερα προς
κύρωση και δεύτερον, διότι, γιατί όπως αναδείχθηκε και κατά τη
συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
υπάρχει σχεδόν οµοφωνία όλων των κοµµάτων στο θέµα αυτό
µε την εξαίρεση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος το οποίο διαφωνεί για τους δικούς του ιδεολογικούς λόγους.
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι τουλάχιστον στο θέµα της
εξωστρέφειας στον αθλητισµό και στην προώθηση των ολυµπιακών αρχών και αξιών, έχουµε µια κοινή βάση συνεννόησης. Η
χώρα µας τον τελευταίο χρόνο µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη βάζει σταθερά και αποφασιστικά τη χώρα στον
δρόµο της ανάπτυξης. Η επιτυχηµένη ως τώρα αντιµετώπιση της
κρίσης της πανδηµίας του κορωνοϊού µας έβαλε στον χάρτη των
χωρών προς µίµηση, µας γέµισε περηφάνια, δηµιουργεί βάσιµες
ελπίδες για τη γρήγορη ανάταξη του τουρισµού, αλλά και της οικονοµίας.
Συνεργασίες µε άλλες χώρες ενισχύουν το κύρος του ελληνικού αθλητισµού, επικοινωνούν διεθνώς τις πρακτικές του και εισάγουν καινοτόµες µεθόδους που εφαρµόζουν άλλα αθλητικά
συστήµατα άλλων χωρών.
Η εξωστρέφεια δεν είναι ζωτικής σηµασίας µόνο για την ανάπτυξη εφαρµογών καλής διακυβέρνησης, αλλά και για την ενίσχυση του αθλητικού τουρισµού. Για τον λόγο αυτό άλλωστε
στοχεύουµε στη διεκδίκηση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων
οι οποίες πρόκειται να αποτελέσουν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες λάτρεις των σπορ, οι οποίοι θα ενισχύσουν τις κατά τόπους οικονοµίες.
Όµως η πανδηµία πάγωσε λίγο τον προγραµµατισµό µας,
όπως άλλωστε και σε παγκόσµιο επίπεδο, µε τις αναβολές διεθνών διοργανώσεων, αλλά δεν άλλαξε τον στρατηγικό µας σχεδιασµό για ανάπτυξη, ενίσχυση και εξωστρέφεια του αθλητικού
τοµέα.
Ιδιαίτερα φέτος που διανύουµε προ-ολυµπιακή χρονιά, η δραστηριότητά µας και η παραγωγική συνεργασία µας µε τις άλλες
χώρες κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβληµένη. Όπως όλοι γνωρίζουµε,
αναβλήθηκαν για το 2021 οι Ολυµπιακοί Αγώνες και οι Παραολυµπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες όµως δεν
είναι µονάχα αγωνίσµατα και επιδόσεις, είναι ιδέα διαχρονική
που πηγάζει από την αρχαιότητα, περνάει από γενιά σε γενιά και
συνεχίζει απερίσπαστη την πορεία της στον χρόνο.
Οι ίδιοι Ολυµπιακοί Αγώνες διδάσκουν την αξία της κοινής αρ-
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µονικής αλλά και ειρηνικής συµπόρευσης των αθλητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισµικές κουλτούρες. Ο ολυµπισµός είναι αυτός που καταδεικνύει ότι η ειρήνη του
ευ αγωνίζεσθαι και η ευγενής άµιλλα είναι απαραίτητα συστατικά
για την κοινωνία που θέλουµε να έχουµε.
Αποτελεί µεγάλη ευκαιρία να οικοδοµήσουµε σε στέρεες βάσεις τις αξίες του ολυµπιακού ιδεώδους και να τις µεταλαµπαδεύσουµε στην κοινωνία µας. Παράλληλα µε την ιδιαίτερη
βαρύτητα της φετινής χρονιάς, επενδύουµε στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισµού µέσα από τη σύναψη
και την κύρωση µιας σειράς µνηµονίων συνεργασίας και µε άλλες
χώρες.
Ήδη έχουν δροµολογηθεί µνηµόνια συνεργασίας µε χώρες
διαφορετικής κουλτούρας και διαφορετικής αθλητικής νοοτροπίας από τη δική µας, όπως η Κούβα, το Αζερµπαϊτζάν, το Κατάρ,
η Κίνα, η Σερβία και εν προκειµένω, η Ιαπωνία. Η πρακτική αυτή
δεν γίνεται για το θεαθήναι.
Η Κυβέρνησή µας δεν πρόκειται να µείνει σε τύπους, αλλά
προχωρά στην ουσία των συµφωνιών αυτών διοχετεύοντας όλα
τα οφέλη στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από τα µνηµόνια συνεργασίας ο ελληνικός αθλητισµός έχει την ευκαιρία να προάγει τις
αρχές που διέπουν την κουλτούρα αλλά και την τεχνογνωσία του.
Το βασικότερο όµως είναι ότι χάρη σε αυτές τις εποικοδοµητικές
συµφωνίες µπορούν να εισαχθούν στον ελληνικό αθλητισµό συνήθειες και πρακτικές άγνωστες προς εµάς οι οποίες θα αναβαθµίσουν το επίπεδό µας.
Η κύρωση του µνηµονίου συνεργασίας µε το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της
Ιαπωνίας δεν είναι καθόλου τυχαία. Η Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ολυµπιακής προετοιµασίας και δουλεύει εντατικά γι’
αυτό, ώστε να είναι έτοιµη να προσφέρει υψηλού επιπέδου παροχές σε αθλητές, προπονητές, φορείς και θεατές.
Η Ιαπωνία µπορεί να µας διδάξει πολλά µέσα από το επίπεδο
προετοιµασίας της µε αφορµή τους αγώνες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι µε βάση τις τοπικές έρευνες έναν χρόνο πριν τους
αγώνες το 17% τουλάχιστον των δήµων εκτός του Τόκιο έχει ξεκινήσει διαφηµιστικές εκστρατείες µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, ενώ το 42% πραγµατοποιεί ανάλογες καµπάνιες µήνες
πριν από τους αγώνες. Το Τόκιο είναι σταθερά ταξινοµηµένο ως
µια από τις πλέον ευχάριστες πόλεις στον κόσµο, έχει υποδοµές
σύγχρονες και πρωτοποριακές και χώρους για όλα τα αθλήµατα.
Προσφέρει επίσης τις µεγαλύτερες εγγυήσεις ασφαλείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ακόµη.
Επιπλέον η Ιαπωνία διδάσκει τι σηµαίνει προγραµµατισµός. Οι
κατασκευές των νέων και των προσωρινών εγκαταστάσεων µεταξύ των οποίων το εθνικό στάδιο, το ολυµπιακό και το παραολυµπιακό χωριό προχωρούν ταχύτατα. Μας προδιαθέτει ότι θα
είναι µια διοργάνωση υπεράνω προσδοκιών.
Είναι βέβαιο λοιπόν ότι έχουµε πολλά να µάθουµε µέσα από
αυτή τη νέα µας συνεργασία τόσο για την τεχνοτροπία όσο και
για το αποδοτικό και συνεπή προγραµµατισµό των Ιαπώνων σε
ό,τι αφορά την εκπόνηση, µελέτη και υλοποίηση της κατασκευής
των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνάρτηση µε τα ανταποδοτικά οφέλη που πρόκειται να λάβουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή της διακυβέρνησης της χώρας µας επαναλάβαµε τη δέσµευσή µας ότι
δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στον αθλητισµό και ιδιαιτέρως στον
ερασιτεχνικό αθλητισµό. Κι αυτό όχι µόνο γιατί ο αθλητισµός
αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισµού της Ελλάδος, της
γενέτειρας των Ολυµπιακών Αγώνων και του ολυµπιακού ιδεώδους, αλλά γιατί θεωρούµε ότι είναι µια αναγκαία σωµατική και
πνευµατική αποτοξίνωση. Θέλουµε έναν αθλητισµό για τους πολλούς και κυρίως, για τις επόµενες γενιές.
Στόχος µας είναι να τονώσουµε το ενδιαφέρον της ελληνικής
κοινωνίας για τον αθλητισµό και να διαµορφώσουµε µια αθλητική
νοοτροπία στις νεαρές ηλικίες, η οποία θα αποδώσει καρπούς µεσοπρόθεσµα, οδηγώντας σε ένα πιο υγιεινό µοντέλο διαβίωσης.
Κι όλοι διαπιστώσαµε την περίοδο της καραντίνας την αναγκαιότητα της στροφής προς ένα πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης,
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εντάσσοντας την άσκηση στην καθηµερινότητά µας. Αν κατορθώσουµε να αποκτήσουµε ένα ποιοτικότερο αθλητισµό, δεν θα
έχουµε µονάχα καλύτερη υγεία, θα έχουµε κάνει το πρώτο βήµα
για να βελτιωθούµε ως κοινωνία.
Στόχος µας είναι ο αθλητισµός να είναι γιορτή, µια γιορτή που
επιβραβεύει την προσπάθεια, την ευγενή άµιλλα, τον αγώνα για
βελτίωση, την αλληλεγγύη, την οµαδικότητα, τη χαρά του ταξιδιού, το έπαθλο της νίκης, µια γιορτή που να µπορούν να συµµετέχουν όλοι, όπου οικογένειες µε παιδιά να µπορούν να πάνε στο
γήπεδο να χειροκροτήσουν την οµάδα τους, µια γιορτή που δεν
θα υπάρχει φανατισµός, αλλά που όλοι θα ενθαρρύνουν τους
παίκτες, τους αθλητές της οµάδας τους και που όλοι στο τέλος
του αγώνα θα αναγνωρίζουν τον καλύτερο. Όλα αυτά δεν είναι
έκθεση ιδεών, µπορούν να γίνουν πράξη, αν όλοι πιστέψουµε σε
αυτόν τον στόχο.
Η κυβερνητική µας πολιτική για τον αθλητισµό επιδιώκει να
γίνει συνείδηση ότι αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και όχι πολυτέλεια για λίγους. Θέλουµε να γίνει κτήµα όλων, να αποτελέσει
µέρος της καθηµερινότητας όλων των πολιτών, να γίνει τρόπος
ζωής, κουλτούρα.
Δίνουµε έµφαση στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού
µε συγκεκριµένα άµεσα και έµµεσα µέτρα τα οποία σύντοµα θα
ανακοινώσουµε και θα είναι πολύ συγκεκριµένα και είµαι βέβαιος
ότι θα µοιράσουν πολλά χαµόγελα σε πολλούς.
Από τις µικρές ηλικίες στον ερασιτεχνικό αθλητισµό ξέρουµε
καλά ότι διαπλάθονται χαρακτήρες, νοοτροπίες και ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής. Γι’ αυτό και προτεραιότητά µας είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισµός.
Και τέλος, δηµιουργούµε ένα διαφανές και αξιοκρατικό πλαίσιο στις αρχές της ισότητας. Ενδεικτικά αναφέρω το σύστηµα
«ΧΙΛΩΝ» για την αξιολόγηση των οµοσπονδιών και την κατανοµή
της κρατικής χρηµατοδότησης µε διαφάνεια, το Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων για την εγγραφή όλων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων της χώρας µας µε απλουστευµένη διαδικασία
και χωρίς deadline, το πρόγραµµα «ΠΕΛΟΠΑΣ» που σύντοµα θα
ανακοινώσουµε σε συνεργασία µε την ΚΕΔΕ και που θα καταγράψουµε όλες τις αθλητικές υποδοµές της Ελλάδος που δεν
υπάρχουν πουθενά καταγεγραµµένες και συγκεντρωµένες.
Και τέλος, µε µεγάλη χαρά αναφέρω -το άφησα για το τέλοςτο πρόγραµµα «ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ» που ολυµπιονίκες και πρωταθλητές µας, οι πρεσβευτές δηλαδή του «ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ», ανταποκρίθηκαν µαζικά στο κάλεσµα για πρωτοβουλίες, πολύ
περισσότερες δε την περίοδο της καραντίνας. Τους χρωστάµε
ένα µεγάλο ευχαριστώ. Η Ελλάδα µπορεί να πάει µπροστά και
θα πάει µπροστά, αν όλοι πιστέψουµε στις δυνατότητες που έχει
αυτή η χώρα.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα αξιοποίησης ολυµπιακών εγκαταστάσεων, θέµατα του Αγίου Κοσµά και µια σειρά άλλων ερωτηµάτων
τα οποία ετέθησαν, δεν είναι της παρούσης. Είµαι διαθέσιµος να
συζητήσουµε οποτεδήποτε χρειαστεί, αλλά βεβαίως να απαντήσω και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που -απ’ ό,τι ενηµερώθηκα- έχει κατατεθεί αλλά δεν έχει φτάσει ακόµα στα χέρια µου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της
Ιαπωνίας».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφιση τους θα γίνει χωριστά.
Επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, το άρθρο πρώτο, το ακροτελεύτιο άρθρο καθώς
και το σύνολο.
Αφού καταχωρήσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
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(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας
της Ιαπωνίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση,
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας, το οποίο
υπεγράφη στο Καζάν, στις 15 Ιουλίου 2017, το κείµενο του
οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Θέµατος 6
παράγραφος 1 αυτού.
Αθήνα,..........................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην ψηφοφορία του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, θα διακόψουµε
για να τακτοποιηθεί η Αίθουσα, να καθαριστεί και από τον τυχόν
κορωνοϊό -που νοµίζουµε ότι δεν υπάρχει, αλλά για λόγους
ασφαλείας θα το κάνουµε- και παρακαλώ να επανέλθετε όλοι
στις 12.00’ ακριβώς, για να ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του Σχολείου
και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, καθώς και επί των
άρθρων 5, 9, 50, 68, 70, 73, 82, 96, 97 και 98 του σχεδίου νόµου
από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση
της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
(Εκφωνούνται τα ονόµατα και τεκµαίρεται ότι είναι εδώ λόγω
της ειδικής κατάστασης και συνεπώς είναι παρόντες.)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
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τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 9, 68, 73 και 82
του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

14400

(Ανεγνώσθη ο κατάλογος των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών. Είναι όλοι οι Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που έχουν υπογράψει την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.)
Συνεπώς υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
και από τις δύο Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
δύο ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς οι δύο
ψηφοφορίες συµπτύσσονται σε µία.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι, όπως ξέρετε όλοι,
εν όψει της ειδικής κατάστασης του κορωνοϊού, θα ψηφίζουµε
ανά οµάδες.
Η πρώτη οµάδα είναι από τον αριθµό 1 έως 60, από τον κ. Απόστολο Αβδελά έως τον κ. Γεώργιο Γεωργαντά.
Η δεύτερη οµάδα είναι από τον κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη έως τον κ. Χρήστο Κατσώτη.
Η τρίτη οµάδα είναι από την κ. Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
έως τον κ. Γεώργιο Μουλκιώτη.
Η τέταρτη οµάδα είναι από την κ. Φωτεινή Μπακαδήµα έως
τον κ. Νεκτάριο Σαντορινιό.
Η πέµπτη οµάδα είναι από τον κ. Ιωάννη Σαρακιώτη έως τον κ.
Γεώργιο Ψυχογιό.
Μέσα στην Αίθουσα θα είναι µόνο οι συνάδελφοι που τα ονόµατά τους ανήκουν στην αντίστοιχη οµάδα.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και των άρθρων 5, 9, 50, 68, 70, 73, 82, 96, 97 και 98 του
νοµοσχεδίου. Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει
την αρχή του νοµοσχεδίου και 10 άρθρα. Κάθε φορά στην οθόνη
εµφανίζονται έως 4 άρθρα προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα
υπόλοιπα θα πρέπει να κυλίσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά
µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει και
τα έντεκα πεδία που περιλαµβάνει η ψηφοφορία. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και
να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο προκειµένου να
σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Υπενθυµίζουµε στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του
σχεδίου νόµου να παραµείνουν στην Αίθουσα µετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να ψηφίσουν τα υπόλοιπα άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του
νοµοσχεδίου.
Όπως έχετε ενηµερωθεί από τις Κοινοβουλευτικές σας Οµάδες, το σύστηµα θα παραµείνει ανοικτό για µία ώρα περίπου, δηλαδή µέχρι τις 13.15’ και βεβαίως θα γίνεται η ψηφοφορία ανά
εξήντα Βουλευτές, όπως είπαµε στην αρχή. Παρακαλώ τους συναδέλφους που ψηφίζουν να αποχωρούν από την Αίθουσα για
να µπαίνουν άλλοι συνάδελφοι. Να µην έχουν αγωνία για την ψηφοφορία. Θα ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα και στους πίνακες,
αλλά µπορούν να τα πληροφορηθούν και από τις Κοινοβουλευτικές τους Οµάδες.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Υπάρχουν συνάδελφοι τους οποίους θα αναγνώσω, οι Γεώργιος Αρβανιτίδης, Απόστολος Πάνας, Ευαγγελία Λιακούλη, Αλέξιος Τσίπρας, Σωκράτης
Φάµελλος, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Αικατερίνη Νοτοπούλου,
Ιωάννης Μουζάλας, Χρήστος Γιαννούλης, Θεοδώρα Αυγέρη,
Ιωάννης Αµανατίδης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, οι οποίοι
δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και
µας γνωρίζουν µε επιστολή την πρόθεση ψήφου τους. Οι επιστολές αυτές οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων και καταχωρίζονται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε πει ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα λήξει στις
13.15’, αλλά για λόγους διευκολύνσεων συναδέλφων παρατείναµε τον χρόνο µέχρι τις 13.30’. Παρ’ όλα αυτά αν υπάρχει µέσα
στην Αίθουσα κάποιος συνάδελφος που δεν ψήφισε ακόµη, να
µας το δηλώσει.
Απ’ ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κανείς.
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας στο σχέδιο νόµου: «Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 282 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 124 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 5, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 115 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 9, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 187 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 9, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 96 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 50 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 50, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 50, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 125 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 68 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 68, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 68, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 115 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 70 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 70, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 70, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 106 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 19 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 73 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 73, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 73, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 115 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 82 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 82, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 82, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 119 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 96 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 96, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 96, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 115 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 97 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 97, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 97, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 125 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 97 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 98 του νοµοσχεδίου:
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 98, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 98, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 115 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής
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Ηµ/νία:11/06/2020
Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
Άρθρο
Επί της αρχής
Άρθρο 5 ως έχει
Άρθρο 9 ως έχει
Άρθρο 50 ως έχει
Άρθρο 68 ως έχει
Άρθρο 70 ως έχει
Άρθρο 73 ως έχει
Άρθρο 82 ως έχει
Άρθρο 96 ως έχει
Άρθρο 97 όπως τροπ.
Άρθρο 98 ως έχει

ΝΑΙ
158
168
187
158
158
158
158
158
158
158
158

ΟΧΙ
124
115
96
125
115
106
115
119
115
125
115

ΠΡΝ
0
0
0
0
10
19
10
6
10
0
10

ΣΥΝ
282
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14479

14480

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14481

14482

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14483

14484

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι επειδή, όπως
είδατε, µπήκαν στην Αίθουσα διακόσιοι ογδόντα τρεις Βουλευτές, εκτός των άλλων διοικητικών παραγόντων, και επειδή πρέπει
να γίνει η προβλεπόµενη υγειονοµική καθαριότητα για την επόµενη συνεδρίαση, ανακοινώνω από τώρα ότι το επόµενο σχέδιο
νόµου θα αρχίσει στις 14.30’.
Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, προχωρούµε στην ψήφιση των υπόλοιπων άρθρων, των τροπολογιών,
καθώς και του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του νοµοσχεδίου. Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους
εισηγητές και ειδικούς αγορητές του νοµοσχεδίου.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει εκατόν πέντε
άρθρα, εννέα τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και
το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής (scroll down). Στο πάνω δεξιά µέρος της
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οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη
δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε
στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι
υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 47 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 62 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 64 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 69 ως έχει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 72 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 76 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 78 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 79 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 92 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 94 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 99 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 104 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 106 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 345/18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 354/27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 332/8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Βουλ. Τροπ. 347/20 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ 352/25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 358/31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 108 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 109 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 110 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 111 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 112 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 113 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 114 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 115 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 342/15 ως έχει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 343/16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 344/17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο Άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση δράση µε τίτλο «Εργαστήρια
Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιµαστική προσθήκη
νέων θεµατικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό
ωρολόγιο πρόγραµµα του Δηµοτικού και του Γυµνασίου µε
σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήµης στους µαθητές. Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η
χρονική διάρκεια εφαρµογής της πιλοτικής δράσης, ο αριθµός,
η διάρκεια και το περιεχόµενο των νέων θεµατικών κύκλων και
των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων καθενός εξ’ αυτών, ο αριθµός και η γεωγραφική κατανοµή των σχολικών µονάδων στις
οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων που εφαρµόζεται στις µονάδες αυτές, οι ειδικότητες
των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των
νέων θεµατικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των
µαθητών και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της πιλοτικής δράσης, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων.
2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ. 1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελε-
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σµάτων και γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων αναφορικά µε την εισαγωγή ή µη των Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές µονάδες Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού και Γυµνασίου, ή άλλως τη διενέργεια ή µη νέας πιλοτικής
δράσης.
Άρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα
στο Νηπιαγωγείο
Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’167) προστίθεται περ. γ’ ως εξής:
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου της δηµόσιας πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης δράση για τη δηµιουργική ενασχόληση των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι µαθητές
αλληλεπιδρούν µε έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όµοια απόφαση, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρµογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχόλησης των µαθητών µε την
αγγλική γλώσσα, ο αριθµός και η γεωγραφική κατανοµή των σχολικών µονάδων στις οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση
αυτή και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης
και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσµάτων και γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων αναφορικά µε την εισαγωγή ή µη της δηµιουργικής
ενασχόλησης των µαθητών του Νηπιαγωγείου µε την αγγλική
γλώσσα σε όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή
µη νέας πιλοτικής δράσης.»
Άρθρο 3
Κατανοµή χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στα Δηµοτικά σχολία
Οι παρ. 2-4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α’
109) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Kατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα εξαθέσια και άνω Δηµοτικά Σχολεία.
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Το µάθηµα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις
Α’ και Β’ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ’ και Δ’ και για επτά (7)
ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Μαθηµατικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες
στις Α’ και Β’ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και
ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’,
Δ’, Ε’ και ΣT’ τάξεις.
Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις
Α’ και Β’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις
Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε’
και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται
για µία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες
στις Γ’ και Δ’ τάξεις και για µία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Η Αισθητική Αγωγή περιλαµβάνει τα µαθήµατα: Εικαστικά,
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Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Εικαστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για µία (1) ώρα
στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Το µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται
για µία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το µάθηµα της Θεατρικής
Αγωγής για µία (1) ώρα στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες
στις Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’
τάξεις.
Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’
και Β’ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε’
και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για µία (1) ώρα εβδοµαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α’
και Β’ και για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ’ και Δ’.
3. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στο πενταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο:
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Άρθρο 4
Διδασκόµενα µαθήµατα και αξιολόγηση
µαθητών του Γυµνασίου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο κατατάσσονται
σε τρεις (3) οµάδες ως εξής:
α) Η πρώτη οµάδα (Οµάδα Α’) περιλαµβάνει µαθήµατα ως εξής:
Οµάδα Α’
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείµενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηµατικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.
β) Η δεύτερη οµάδα (Οµάδα Β’) περιλαµβάνει µαθήµατα ως
εξής:
Οµάδα Β’
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χηµεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονοµία.
γ) Η τρίτη οµάδα (Οµάδα Γ’) περιλαµβάνει µαθήµατα ως εξής:
γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.»
2. Η περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στα µαθήµατα της Οµάδας Α’ και της Οµάδας Β’ των περιπτώσεων α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται µία (1) ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη
διάρκεια του πρώτου τετραµήνου και µία (1) κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραµήνου. Κατά το δεύτερο τετράµηνο ο διδάσκων
µάθηµα της οµάδας Β’ µπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής
ωριαίας γραπτής δοκιµασίας σε κάποιο τµήµα ή κάποια τµήµατα,
την ανάθεση µιας συνθετικής δηµιουργικής εργασίας µικρής έκτασης στους µαθητές του τµήµατος ή των τµηµάτων. Ειδικά για το
µάθηµα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνου διενεργείται µία (1) ωριαία γραπτή δοκιµασία και κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραµήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιµασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε µαθητή η εκπόνηση συνθετικής δηµιουργικής εργασίας µικρής έκτασης. Στα µαθήµατα
της Οµάδας Γ’ του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καµιά ωριαία γραπτή δοκιµασία.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα µαθήµατα της Οµάδας Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε
εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόµενα µαθήµατα, εκτός από
τα µαθήµατα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας και της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία
και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείµενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόµενο της τρίωρης εξέτασης του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραµµατείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεµάτων και ο τρόπος
βαθµολόγησης των δοκιµίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την
εξέταση αυτή θέµα.»
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5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1:
α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογηµένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύµατος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά
ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεµόνα ή του ιδίου, εφόσον
είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυµνασίου,
εξετάζεται άλλη ηµέρα µέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει µε
απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για τους µαθητές που αποχωρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων των εξετάσεων λόγω
αιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
β) Μαθητές της περ. α’ που δεν προσέρχονται σε εξέταση την
ηµέρα που ορίζεται µε απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων,
εξαιτίας σοβαρών προβληµάτων υγείας που βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύµατος που
κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία,
έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις
πριν από την έναρξη των µαθηµάτων τον Σεπτέµβριο, στη δεύτερη
εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα µαθήµατα
της Οµάδας Α’ δεν εξετάσθηκαν. Για τους µαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσµατος στο
τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεµόνες των µαθητών
ή οι ίδιοι οι µαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυµνασίου εντός δύο (2) ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση
αναγράφεται ότι οι µαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεµβρίου.»
6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4.α) Ο µαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
αα) όταν έχει σε κάθε µάθηµα βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
αβ) όταν έχει γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής
ή απόλυσης, ο µαθητής παραπέµπεται το πρώτο δεκαήµερο του
Σεπτεµβρίου, πριν την έναρξη των µαθηµάτων του επόµενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας
επίδοσής του είναι µικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθµός
των µαθηµάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και
ο µαθητής έχει βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο από δέκα (10)
σε περισσότερα από τέσσερα (4) µαθήµατα, τότε δεν κρίνεται
άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέµπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαµβάνει την τάξη.
γ) Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2, οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διµελή επιτροπή εκπαιδευτικών
του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές
εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β’ και της Οµάδας Γ’ της παρ. 1
του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διµελή επιτροπή εκπαιδευτικών
του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.
δ) Αν και µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις µαθητής της Α’ και
Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή µαθητής της Γ’ τάξης δεν
κριθεί άξιος απόλυσης, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 4 , επαναλαµβάνει την τάξη.»
7. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Οι κατ’ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιµοι µαθητές προάγονται ή απολύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12.
Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις
του Ιουνίου παραπέµπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές
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εξετάσεις πριν από την έναρξη των µαθηµάτων τον Σεπτέµβριο
στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10).
Αν και µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου οι
ανωτέρω µαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος, τότε
επαναλαµβάνουν την τάξη.»
8. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι µαθητές που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και
συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο:
α) δεν βαθµολογούνται στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία»,
β) εξετάζονται προφορικά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια
των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και
γ) εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη
διάρκεια των τετραµήνων.
Οι µαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν σε κάθε µάθηµα βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) ή
ii) όταν έχουν γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον έντεκα (11).
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης,
οι µαθητές της παρούσας παραπέµπονται και εξετάζονται, όπως
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο
του Σεπτεµβρίου, στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µικρότερος από οκτώ (8).
2. Οι µαθητές που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και
συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται:
α) προφορικά στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων όσο και κατά τις
προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το
οχτώ (8),
β) προφορικά στο µάθηµα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το οχτώ
(8),
γ) γραπτά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική», «Ιστορία»,
«Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων
όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το δέκα (10),
δ) προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρκεια των τετραµήνων µε βαθµολογική βάση το δέκα (10).
Οι µαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία»
βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από
τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα
(10) ή
ii) όταν έχουν γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης,
οι µαθητές της παρούσας παραπέµπονται και εξετάζονται, όπως
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο
του Σεπτεµβρίου, στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µικρότερος από τα αριθµητικά όρια του στοιχείου i.
Οι µαθητές της παρούσας µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής
τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο βαθµολογούνται και προάγονται ή
απολύονται, όπως προβλέπεται για τους µαθητές της ηµεδαπής.
3. Οι µαθητές που φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό
κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται:
α) προφορικά στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων όσο και κατά τις
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προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το
οχτώ (8),
β) προφορικά στο µάθηµα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το οχτώ
(8),
γ) γραπτά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική», «Ιστορία»,
«Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων
όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το δέκα (10),
δ) προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρκεια των τετραµήνων µε βαθµολογική βάση το δέκα (10).
Οι µαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:
i) όταν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία»
βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καθένα από
τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα
(10) ή
ii) όταν έχουν γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δώδεκα (12).
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης,
οι µαθητές της παρούσας παραπέµπονται και εξετάζονται, όπως
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο
του Σεπτεµβρίου, στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µικρότερος από τα αριθµητικά όρια του στοιχείου i.
Οι µαθητές της παρούσας µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους
σε Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται, βαθµολογούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται για τους µαθητές της ηµεδαπής.»
Άρθρο 5
Αναγραφή χαρακτηρισµού διαγωγής
στους τίτλους σπουδών
Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής µαθητών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και
πιστοποιητικών σπουδών.
Άρθρο 6
Προφορική βαθµολογία τετραµήνων στο Λύκειο
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.
4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα µαθήµατα όλων των Οµάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές
δοκιµασίες, µία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνου και
µία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραµήνου, µε εξαίρεση
το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται γραπτή δοκιµασία. Αν για λόγους αντικειµενικούς δεν πραγµατοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιµασία του πρώτου τετραµήνου, στο
δεύτερο τετράµηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιµασίες.
Στο µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας οι µαθητές εκπονούν επιπλέον και ερευνητική εργασία στο β’ τετράµηνο, η βαθµολογία της
οποίας αποτελεί το 50% του βαθµού του τετραµήνου αυτού.
Στο µάθηµα των Εφαρµογών Πληροφορικής και στο µάθηµα
της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήµης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών διενεργείται µία (1) ωριαία γραπτή δοκιµασία στο πρώτο
τετράµηνο, ενώ στο δεύτερο τετράµηνο οι µαθητές εκπονούν µία
(1) ερευνητική εργασία, η βαθµολογία της οποίας αποτελεί το 50%
του βαθµού του τετραµήνου αυτού.»
Άρθρο 7
Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων Γενικού
Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
αποφοίτων Γενικού Λυκείου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Η Α’ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά διδακτικών ωρών
εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών για τα εσπερινά λύκεια.»
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος, προστίθεται παρ. 2 ως
εξής:
«2. Στη Β’ Τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας
τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και δύο (2)
Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως
για κάθε οµάδα.
Στη Β’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας
είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και δύο (2)
Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως
για κάθε οµάδα.
Οι µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού που επιλέγουν.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Στη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών
εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα
µαθήµατα προσανατολισµού χωρίζονται σε τρεις (3) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, ως εξής:
α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.
β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.
γ) Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής.
Οι µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού που επιλέγουν. Ειδικά οι µαθητές που επιλέγουν την
Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας,
επιλέγουν και παρακολουθούν υποχρεωτικά είτε το µάθηµα των
Μαθηµατικών είτε το µάθηµα της Βιολογίας.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι µαθητές της Γ’ Τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. µε
την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα από την ηµέρα
έναρξης των µαθηµάτων επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν υποβάλει στη σχολική
τους µονάδα προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους.
Κάθε µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων
Προσανατολισµού και ένα (1) Επιστηµονικό Πεδίο. Ειδικά οι µαθητές που επιλέγουν την Οµάδα Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επιλέγουν επιπλέον είτε το µάθηµα των
Μαθηµατικών είτε το µάθηµα της Βιολογίας.»
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Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβαση σε
συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία σύµφωνα µε το άρθρο 4Α.
Κάθε υποψήφιος επιλέγει ένα µόνο Επιστηµονικό Πεδίο.»
5. Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των µορίων που συγκεντρώνει
ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου Επιστηµονικού Πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο
4Α. Για τον προσδιορισµό του συνόλου των µορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι συντελεστές βαρύτητας
που προβλέπονται για το αντίστοιχο Επιστηµονικό Πεδίο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και
ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού
έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) µαθήµατα
ανά Επιστηµονικό Πεδίο.»
6. Η περ. β’ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο γίνεται
ανάλογα µε την Οµάδα Προσανατολισµού που έχει επιλέξει ο κάθε
µαθητής ως εξής:
βα) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τµήµατα του
πρώτου Επιστηµονικού Πεδίου και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά.
ββ) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα
Τµήµατα είτε του δεύτερου είτε του τρίτου Επιστηµονικού Πεδίου,
ανάλογα µε το ποιό από τα δύο αυτά Επιστηµονικά Πεδία έχουν
επιλέξει, ως εξής:
i) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το δεύτερο Επιστηµονικό
Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής, της Χηµείας και των Μαθηµατικών και
ii) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το τρίτο Επιστηµονικό Πεδίο
εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής, της Χηµείας και της Βιολογίας.
βγ) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα
Τµήµατα του τέταρτου Επιστηµονικού Πεδίου και τα µαθήµατα,
στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία, τα Μαθηµατικά, η Πληροφορική και η Οικονοµία.»
Άρθρο 8
Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής
µαθητών στο Γενικό Λύκειο
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 104 του
ν.
4610/2019 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η βαθµολογική κλίµακα, µε βάση την οποία υπολογίζονται
οι βαθµοί επίδοσης των µαθητών σε όλα τα µαθήµατα, κυµαίνεται από µηδέν (0) έως είκοσι (20) και προσδιορίζεται ως εξής:
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Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίµακα από µηδέν (0) έως
εκατό (100), µε ακέραιους µόνο αριθµούς και ο τελικός βαθµός
του γραπτού δοκιµίου ανάγεται στην κλίµακα από (0) έως είκοσι
(20) και διατυπώνεται ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου,
όπου απαιτείται.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
« 1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται µετά τη λήξη των µαθηµάτων του Β’ Τετραµήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, µία κατά το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου, για τις περιπτώσεις που
περιγράφονται στο άρθρο 108 και για την περ. α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 112, στην οποία δύνανται να συµµετέχουν
µόνο οι µαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου και µία στις αρχές του
Σεπτεµβρίου, για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο
108 στην παρ. 2 του άρθρου 112 και για την περ. β’ της παρ. 3
του άρθρου 112, στην οποία δύνανται να συµµετέχουν οι µαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Λυκείου. Στις εξετάσεις αυτές
αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού
έτους.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
« α) Κατ’ εξαίρεση, µαθητές που απουσιάζουν δικαιολογηµένα
από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, εξετάζονται άλλη ηµέρα εντός της συγκεκριµένης
κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει µε απόφασή
του ο Σύλλογος των διδασκόντων έπειτα από αίτηση του κηδεµόνα ή των µαθητών, εφόσον είναι ενήλικοι. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των
κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των µαθητών, εφόσον είναι
ενήλικοι. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και για τους µαθητές που αποχωρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων της εξέτασης λόγω αιφνίδιας και εµφανούς
ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε
υπεύθυνη δήλωση των κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των
µαθητών, εφόσον είναι ενήλικοι. Οι µαθητές που απουσιάζουν δικαιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθενείας ή
άλλου αποχρώντος λόγου ή που αποχωρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων της εξέτασης λόγω αιφνίδιας και εµφανούς
ασθένειας, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις µέχρι το τέλος της
πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβληµάτων
υγείας ή σοβαρού κωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν
τη δυνατότητα, εφόσον είναι µαθητές της Γ’ τάξεως του Λυκείου,
να προσέλθουν για όσα µαθήµατα δεν εξετάστηκαν στην ειδική
εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθηµέρου του Ιουνίου
ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον
µήνα Ιούνιο, στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.
Οι µαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου, αν δεν προσέλθουν
σε εξετάσεις µέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου
λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρού κωλύµατος που
συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν στα
µαθήµατα αυτά άλλη ηµέρα, την οποία ορίζει µε απόφασή του ο
Σύλλογος Διδασκόντων µέχρι την 30ή Ιουνίου, ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον µήνα Ιούνιο, στην
ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Το παραπάνω σοβαρό πρόβληµα υγείας βεβαιώνεται µε δικαιολογητικά ασθενείας
από κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκοµείο ή άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό
φορέα υγειονοµικής περίθαλψης. Για τους µαθητές αυτούς, ο
Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσµατος
µετά την πρώτη εξεταστική περίοδο για τους µαθητές των Α’, Β’
και Γ’ τάξεων του Λυκείου, καθώς και µετά την ειδική εξεταστική
περίοδο του Ιουνίου για τους µαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου,
εφόσον το πρόβληµα διαρκεί. Όσοι από τους µαθητές της Γ’
τάξης του Λυκείου, εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή περισσότερα
µαθήµατα που έχουν εξετασθεί βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του δέκα (10), µπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της
ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθηµέρου
του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ’
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όλον τον µήνα Ιούνιο, µπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις
της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου για να εξετασθούν στα µαθήµατα αυτά. Όσοι από τους µαθητές των Α’ και
Β’ τάξεων του Λυκείου, εκτός από τα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα που έχουν ήδη εξετασθεί βαθµό ετήσιας
επίδοσης µικρότερο του δέκα (10) µπορούν, εφόσον το σοβαρό
πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον µήνα Ιούνιο, να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου για να εξετασθούν στα µαθήµατα αυτά. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει οι µαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεµόνες τους,
να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου
Λυκείου εντός τριών (3) ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων.
β) Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική εξεταστική περίοδος του Ιουνίου ή του Σεπτεµβρίου στην οποία εξετάζεται ο µαθητής. Οι µαθητές εξετάζονται στα µαθήµατα της
Οµάδας Α’ που δικαιολογηµένα απουσίασαν, στα µαθήµατα της
Οµάδας Α’ που εξετάστηκαν και συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας
επίδοσης µικρότερο του δέκα (10), καθώς και στα µαθήµατα της
Οµάδας Β’ που συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του δέκα (10). Οι µαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα
ή προσέρχονται µετά την ανακοίνωση των θεµάτων στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή
του Σεπτεµβρίου, δεν γίνονται δεκτοί σε αυτές ή αυτήν και βαθµολογούνται από τον Σύλλογο Διδασκόντων µε τον κατώτερο
βαθµό µηδέν (0).
γ) Όσον αφορά τον βαθµό ετήσιας επίδοσης των µαθητών της
παρούσης ισχύουν τα εξής:
γα) Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης για µάθηµα της Οµάδας Α’
που δεν έχει εξεταστεί σε προηγούµενη εξεταστική περίοδο ή σε
προηγούµενες εξεταστικές περιόδους προκύπτει σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 109 και ο βαθµός ετήσιας επίδοσης για
µάθηµα της Οµάδας Α’ που έχει εξεταστεί σε προηγούµενη εξεταστική περίοδο είναι ο βαθµός της εξέτασης αυτής.
γβ) Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης µαθήµατος της Οµάδας Β’
είναι ο βαθµός της εξέτασης αυτής, σε όποια εξεταστική περίοδο
και αν το µάθηµα εξεταστεί.
δ) Στις διατάξεις των περ. α’, β’ και γ’ υπάγονται και µαθητές
στρατεύσιµοι, κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, καθώς και οι συµµετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για τους µαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου που δεν
επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής, σύµφωνα µε τα
άρθρα 110 και 112, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου γραπτά ή προφορικά, βαθµός ετήσιας
επίδοσης είναι ο βαθµός της εξέτασης αυτής. Για τους µαθητές
της Γ’ τάξης του Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο
Όρο απόλυσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 110 και 112, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου γραπτά ή προφορικά, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθµός της εξέτασης
αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεµβρίου για τους µαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου
που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης.»
5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για την προαγωγή και την απόλυση των µαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος
προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών ετήσιας επίδοσης του
µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων.
2. Οι µαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που
δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονται το
πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, πριν την έναρξη των µαθηµάτων του επόµενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός
επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10). Για τα µαθήµατα της
Οµάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθµός της
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εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β’ οι εξετάσεις
είναι προφορικές. Οι µαθητές δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της
Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το
αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο
µάθηµα.
Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.»
6. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 112
του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η περ. α’ διαµορφώνεται ως
εξής:
«α) Οι µαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική
περίοδο για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός
επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10). Για τα µαθήµατα της
Οµάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β’ οι εξετάσεις είναι
προφορικές. Οι µαθητές της Γ’ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται
στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο
Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθµός
του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.»
7. Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 112
του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η περ. β’ διαµορφώνεται ως
εξής:
«β) Οι µαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την
ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον
Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α’ της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν
στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος από δέκα (10). Οι µαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο
του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, µπορούν:
αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου,
ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό
έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι µαθητές
αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα, µε εξαίρεση το µάθηµα «Φυσική Αγωγή».
Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές
και γραπτές.»
8. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι µαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρόντος των
Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον
Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέµπονται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, πριν την έναρξη του επόµενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 112.»
Άρθρο 9
Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας
1. Για τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα στις προαγωγικές
εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέµατα
των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) µε τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης
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Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των
µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το
αργότερο ως τα τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους.
2. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Ι.Ε.Π., ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεµάτων
σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας
επιλογής θεµάτων την ηµέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή
απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άρθρο 10
Σκοποί
1. Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραµατικά Σχολεία
(ΠΕΙ.Σ.) ιδρύονται και λειτουργούν µε σκοπό να συµβάλουν στον
βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασµό και την πιλοτική εφαρµογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν
οι βέλτιστες εκπαιδευτικές µέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε
ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα.
2. Τα Π.Σ. της Επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των Π.Σ.. Τα
ΠΕΙ.Σ. της Επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των ΠΕΙ.Σ..
3. Κατά τα λοιπά, τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν από κοινού
µε τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς της εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Άρθρο 11
Πρότυπα Σχολεία
1. Τα Π.Σ. είναι σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη
διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
2. Σκοποί των Π.Σ. είναι ιδίως:
α) η ανάπτυξη δράσεων καινοτοµίας προσανατολισµένων στην
αυτοβελτίωση των µαθητών και την εκπαιδευτική αριστεία,
β) η ανάδειξη και ενθάρρυνση µαθητών µε ταλέντα και ιδιαίτερες µαθησιακές δυνατότητες,
γ) η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών, µεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού,
νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόµων διδακτικών πρακτικών, προσανατολισµένων στην ιδέα και
την πρακτική της εκπαιδευτικής αριστείας,
δ) η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και η προαγωγή
της έρευνας στη διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τοµέα, σε συνεργασία
µε τµήµατα και σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) και το Ι.Ε.Π.,
ε) η δηµιουργία οµίλων αριστείας, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν µαθητές και
από άλλα σχολεία της δηµόσιας εκπαίδευσης,
στ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους µε ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία µε τµήµατα και σχολές Α.Ε.Ι.
των επιστηµών της εκπαίδευσης,
ζ) η δηµιουργία ενός γόνιµου περιβάλλοντος για έρευνα και η
συνεργασία µε υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών σε αντικείµενα σχετικά µε τις επιστήµες
της εκπαίδευσης,
η) η ανάπτυξη επιµορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών
των Π.Σ. σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των σχολικών
µονάδων που ανήκουν στην οµάδα όµορων σχολείων της παρ. 1
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του άρθρου 48 του
ν. 4547/2018 (Α’102), σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., µε στόχο τη διάχυση πρακτικών
εκπαιδευτικής αριστείας,
θ) η διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων και η ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των σχολικών µονάδων της οµάδας όµορων
σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν. 4547/2018,
ι) η συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα και
ια) η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολικών µονάδων.
Άρθρο 12
Πειραµατικά Σχολεία
1. Τα ΠΕΙ.Σ. είναι σχολικές µονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην
υποστήριξη του πειραµατισµού και της πιλοτικής εφαρµογής εκπαιδευτικών καινοτοµιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, σε τυχαίο
δείγµα του µαθητικού πληθυσµού. ΠΕΙ.Σ. µπορεί να είναι σχολεία
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης.
2. Σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι ιδίως:
α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δηµιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρµογή και ο πειραµατισµός σε προγράµµατα σπουδών,
µεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόµες
διδακτικές πρακτικές,
β) η παροχή της δυνατότητας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων
που ανήκουν στην οµάδα όµορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
γ) η διάχυση πειραµατικών εκπαιδευτικών πρακτικών µε τη
διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των σχολικών µονάδων της οµάδας όµορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,
δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών µε τη διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, σε
συνεργασία µε τµήµατα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστηµών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραµµάτων πρακτικής άσκησης,
ε) η δηµιουργία ενός γόνιµου περιβάλλοντος για έρευνα και η
συνεργασία µε υποψήφιους διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών σε αντικείµενα σχετικά µε τις επιστήµες
της εκπαίδευσης,
στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιµέρους
γνωστικών αντικειµένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό
τοµέα, σε συνεργασία µε τµήµατα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
ζ) η δηµιουργία οµίλων δηµιουργικότητας και καινοτοµίας,
στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν µαθητές και από άλλα
σχολεία της δηµόσιας εκπαίδευσης,
η) η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολικών µονάδων,
θ) η συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,

ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα και
ι) ο πειραµατισµός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του
σχολείου.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζονται το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνεργασίας του ΠΕΙ.Σ. µε Σχολές ή Τµήµατα του
Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την περ. θ’ της παρ. 2.
Άρθρο 13
Ίδρυση, χαρακτηρισµός και διασύνδεση
1. Ο χαρακτηρισµός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώµη του Ι.Ε.Π.. Εισήγηση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π. απαιτούνται και για την ίδρυση
νέων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά, ως προς την ίδρυση των
ανωτέρω σχολείων ισχύει το άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α’ 147).
Έπειτα από δηµόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων προς τα σχολεία της Επικράτειας, µε
την οποία καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισµό
τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισµένης προθεσµίας ή έπειτα από
αίτηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο, η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τα σχολεία και εισηγείται στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον χαρακτηρισµό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων συνιστούν ιδίως:
α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού
τους,
β) η συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, καινοτόµες
δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους
και διεθνείς διαγωνισµούς,
γ) το µέγεθός τους και
δ) η τοποθεσία τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη
του Ι.Ε.Π., καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων από τις σχολικές µονάδες ή τους Προϊσταµένους των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία της αξιολόγησης για τον
χαρακτηρισµό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με όµοια απόφαση, σχολείο που έχει χαρακτηριστεί ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µπορεί
να αποχαρακτηριστεί, ιδίως εάν δεν επιτυγχάνει τους σκοπούς
του και δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού του
ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., λαµβανοµένων υπόψη των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεών του, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21. Με όµοια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ειδικότερες
προϋποθέσεις και η διαδικασία αποχαρακτηρισµού των Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ..
2. Ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. λειτουργούν τα ακόλουθα σχολεία της
Πρωτοβάθµιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθµιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:
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3. Τα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. σύµφωνα µε
την παρ. 2, µετονοµάζονται σε Π.Σ..
4. Τα Πρότυπα Γυµνάσια συνδέονται µε Πρότυπα Λύκεια. Τα
Πειραµατικά Νηπιαγωγεία µπορούν να συνδέονται µε Πειραµατικά
Δηµοτικά Σχολεία, τα οποία µπορούν οµοίως να συνδέονται µε
Πειραµατικά Γυµνάσια και τα τελευταία µε Πειραµατικά Λύκεια. Η
σύνδεση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία στην περίπτωση της σύνδεσης ΠΕΙ.Σ.
εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεµένα
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια. Η εισαγωγή απόφοιτου από Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεµένο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
αντίστοιχα, επόµενης βαθµίδας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
παρ. 2 και 6 του άρθρου 18.
5. Ως συνδεδεµένα Π.Σ. ορίζονται τα εξής:
α) Το 1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Αθηνών συνδέεται µε το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο.
β) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυµνάσιο συνδέεται µε το Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ..
γ) Το 2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Αθήνας συνδέεται µε το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας.
δ) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο συνδέεται µε το Πρότυπο
ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής.
ε) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται µε το
Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων.
στ) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων συνδέεται µε το Πρότυπο
ΓΕ.Λ. Αναβρύτων.
ζ) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης συνδέεται µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης.
η) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνδέεται
µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.
θ) Το 1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης.
ι) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Πατρών συνδέεται µε το Πρότυπο
ΓΕ.Λ. Πατρών.
ια) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων συνδέεται µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων.
ιβ) Το 1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται µε το 2ο
Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης.
ιγ) Το 2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται µε το 1ο
Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ. Ανδρόνικος και
ιδ) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται µε το
Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης.
6. Ως συνδεδεµένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται τα εξής:
α) Το Πειραµατικό Εξαθέσιο (6/Θ) Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.).
β) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Αθηνών
(Π.Σ.Π.Α.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Λύκειο του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.).
γ) Το Μονοθέσιο Ολοήµερο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο, µη ενταγµένο στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόµενο
Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.).
δ) Το Πειραµατικό Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.).
ε) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Λύκειο του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.).
στ) Το Διθέσιο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστηµίου
Πατρών (µη ενταγµένο σε Παιδαγωγικό Τµήµα Συνεργαζόµενο
Νηπιαγωγείο) συνδέεται µε το Οκταθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό
Σχολείο του Πανεπιστηµίου Πατρών (µη ενταγµένο σε Π.Τ.Δ.Ε.).
ζ) Το Οκταθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Πατρών (µη ενταγµένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συνδέεται µε το Μικτό
Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Πατρών.
η) Το Διθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου
Πατρών (µη ενταγµένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνεργαζόµενο ολιγοθέσιο)
συνδέεται µε το Μικτό Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου
Πατρών.
θ) Το Μικτό Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Πατρών
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συνδέεται µε το Μικτό Πειραµατικό Λύκειο του Πανεπιστηµίου Πατρών.
ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήµερο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο, ενταγµένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται µε το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραµατικό
Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο, ενταγµένο στο
Α.Π.Θ., συνδέεται µε το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης.
ιβ) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
συνδέεται µε το Πειραµατικό ΓΕ.Λ. του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
ιγ) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου Πανεπιστηµίου Κρήτης
συνδέεται µε το Πειραµατικό ΓΕ.Λ. Ρεθύµνου Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Άρθρο 14
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων
1. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τα εξής
µέλη:
α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο
οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,
β) ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π.,
ως Αντιπρόεδρο, το οποίο ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
γ) ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
ελληνικού Α.Ε.Ι., µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεται µε τον αναπληρωτή του
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα
από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο
Υπουργός,
δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την
πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι
οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός και
ε) δύο (2) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τους
οποίους ο ένας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. και ο άλλος
σε ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από
ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο
Υπουργός, µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα και κατόπιν
αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο σύµφωνα µε το
άρθρο 40 του ν. 4547/2018 ή την παρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση.
Με την απόφαση συγκρότησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραµµατέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η θητεία των µελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και µπορεί
να ανανεώνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) µεριµνά για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής περί
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για:
βα) την ίδρυση, τον χαρακτηρισµό ή αποχαρακτηρισµό ενός
σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13,
ββ) τη σύνδεση ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13
και τη σύσταση κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το περιεχόµενο και τη διαδικασία
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της συνεργασίας ΠΕΙ.Σ. µε Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 12.
βγ) τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές µονάδες και τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον χαρακτηρισµό σχολικών
µονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησής τους για τον χαρακτηρισµό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποχαρακτηρισµού των Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13,
βδ) τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίµησή
τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά, το περιεχόµενο
και τη διαδικασία της συνέντευξης, καθώς και για κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 19,
βε) τα υποκριτήρια, ανά κατηγορία, των κριτηρίων αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και τις αξιολογικές µονάδες που τους αποδίδονται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20,
βστ) κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της διαδικασίας κλήρωσης για εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ., τη διαδικασία υποβολής αίτησης,
τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας µε ειδική κλήρωση, σύµφωνα µε τις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 18,
βζ) τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων,
τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τον χρόνο, τα όργανα και τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Π.Σ. και τη διασφάλιση του αδιάβλητου
της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις παρ. 1
και 2 του άρθρου 18,
βη) την τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 23
του άρθρου 19,
γ) προκηρύσσει τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 19 και κυρώνει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης σύµφωνα µε την παρ. 11 του ίδιου άρθρου,
δ) συντονίζει ανά βαθµίδα σχολείου την εφαρµογή της διαδικασίας των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων και κλήρωσης για την εισαγωγή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αντίστοιχα, σύµφωνα µε
τις παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 18,
ε) εγκρίνει, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ι.Ε.Π., την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµατος των Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ., κατόπιν εισήγησης των οικείων Επιστηµονικών Εποπτικών
Συµβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.),
στ) καθορίζει τον αριθµό των µαθητών που εισάγονται στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κάθε βαθµίδας, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή ή Προϊσταµένου του
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18,
ζ) εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
και τη συνεργασία τους µε Α.Ε.Ι. ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17,
η) προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ.,
θ) ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
ι) συνεργάζεται µε Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς
και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες,
ια) συνεργάζεται µε εξειδικευµένους επιστήµονες επί ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
ιβ) βραβεύει µαθητές υψηλών επιδόσεων και µαθητές που µε
τις εργασίες τους συµβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών καινοτοµιών,
ιγ) εκδίδει τον ενιαίο κανονισµό λειτουργίας των οµίλων και
διοργανώνει µαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν
όµιλοι, όπου µπορούν να συµµετέχουν µαθητές από τα Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. και από άλλα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθµίδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
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ιδ) µεριµνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
ιε) διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σε
συνεργασία µε το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 21,
ιστ) συγκροτεί τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 και
ιζ) συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 17.
4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο σε όλα
τα µέλη τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση,
εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση µπορεί να αποσταλεί και µία (1) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις
διενεργούνται τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως κατά την
κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέµατα προς συζήτηση. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία
τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία ειδικότερα ζητήµατα για
τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ..
5. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία της
Δ.Ε.Π.Π.Σ και ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ µπορούν
να παρίστανται, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της, µέλη
των Π.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
εκπρόσωποι των Συλλόγων Διδασκόντων, των Συλλόγων Γονέων
των Μαθητών και των Συλλόγων Αποφοίτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέµατα που τους αφορούν. Ο Πρόεδρος
µπορεί να αναθέτει σε µέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και σε µέλη
των Π.Ε.Π.Π.Σ., των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
την ειδικότερη µελέτη και εισήγηση επί συγκεκριµένου θέµατος.
6. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.
Άρθρο 15
Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων
και Πειραµατικών Σχολείων
1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταµελής, συγκροτείται µε
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα
µε την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α’112)
και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο
οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε.,
ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρος,
γ) έναν Διευθυντή ή εκπαιδευτικό αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων, ο οποίος υπάγεται στην οικεία Π.Δ.Ε. και επιλέγεται µε
τον αναπληρωτή του µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά του προσόντα,
έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την
πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι
οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο
από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές
τους µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η επιλογή πραγµατοποιείται µε
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κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου µπορεί να υπάγονται και σε
διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ίδιας Π.Δ.Ε..
Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο
γραµµατέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι
εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι
της οικείας Π.Δ.Ε..
2. Η θητεία των µελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και µπορεί
να ανανεώνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται
στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τη περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3861/2010.
3. Οι αρµοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 19 και
β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν ως τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου
17.
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.
Άρθρο 16
Όργανα διοίκησης
. Τα όργανα διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τα οποία έχουν την
ευθύνη για την καθηµερινή λειτουργία τους, είναι:
α) ο Διευθυντής,
β) ο Υποδιευθυντής και
γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων.
Τα σχολεία, τα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν
κοινό Διευθυντή, εξακολουθούν να λειτουργούν µε κοινό Διευθυντή.
2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των αρµοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών µονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τον ορισµό των Σχολικών Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου της παρ. 3, ανά ειδικότητα ή οµάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή οµάδα µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δηµιουργία οµίλων,
γ) έχει από κοινού µε το ΕΠ.Ε.Σ. την ευθύνη για τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τις επιµορφωτικές δραστηριότητες των
εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
και τη συνεργασία του µε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα, και
δ) συνεργάζεται µε τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., στην κατάρτιση
του σχεδίου προγραµµατισµού δράσεων και στη χάραξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου, που αποτελούν το αντικείµενο
της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.
3. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου είναι εκπαιδευτικοί των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι είναι αρµόδιοι ιδίως
για:
α) τον προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση
δειγµατικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτοµιών σε ζητήµατα διδασκαλίας και εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών
ανά ειδικότητα ή οµάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή οµάδα µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σε συνεργασία µε το ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την περ. ε’ της
παρ. 4 του άρθρου 17,
β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συµµετοχής
των επί µέρους ειδικοτήτων ή τάξεων στον προγραµµατισµό δράσεων του σχολείου, ο οποίος αποτελεί αντικείµενο της εσωτερικής
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα
µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και
γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά ειδικότητα
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ή οµάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή ανά τάξη
ή οµάδα µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και
της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν
τεθεί σύµφωνα µε την περ. α’. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συντάσσουν έκθεση σχετικά µε την εκπλήρωση των
εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύµφωνα µε την περ. α’,
στο τέλος του διδακτικού έτους, την οποία υποβάλλουν στο οικείο
ΕΠ.Ε.Σ..
Άρθρο 17
Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο
1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστηµονικό Εποπτικό
Συµβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταµελές, συγκροτείται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο
διαδίκτυο σύµφωνα µε την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010 και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο
οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της
οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε
περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του σχολείου που αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του και
δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της
προσφοράς τους στο σχολείο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στις σχολικές µονάδες, στις οποίες υπηρετούν
έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ως µέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται, µε
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε
αυτές, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Με την απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραµµατέας του συµβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται µεταξύ των µελών του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του
Ι.Ε.Π., µπορεί να συνιστάται κοινό ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., είτε
συνδέονται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13 είτε όχι. Για τη
συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα µέλη των περ. β’ έως δ’ της
παρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεµένα
σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται οµοίως το τέταρτο
εδάφιο της παρ. 1. Τα σχολεία που έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 204217/Δ6/24-12-2019, ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν,
υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το
οποίο συγκροτείται σύµφωνα την παρούσα.
3. Η θητεία των µελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και µπορεί
να ανανεώνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο
διαδίκτυο, σύµφωνα µε την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010.
4. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστηµονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις ερευνητικές και επιµορφωτικές
δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αποφασίζει για τη δηµιουργία οµίλων, ύστερα από εισήγηση
του συλλόγου διδασκόντων,
β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναµόρφωση του αναλυτικού
και ωρολόγιου προγράµµατος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειµένου να
υλοποιηθούν καινοτοµίες, να λειτουργήσουν οι όµιλοι, τα ερευνητικά προγράµµατα, η συνεργασία µε άλλα σχολεία της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά
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τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα
µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις
συνθήκες λειτουργίας του,
γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες
του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του µε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς
φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα,
δ) σχεδιάζει, προγραµµατίζει και έχει την ευθύνη από κοινού µε
τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ., τις επιµορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις
ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
µε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα,
ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,
έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και συνεργάζεται µαζί τους στον προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγµατικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτοµιών
σε ζητήµατα διδασκαλίας και εφαρµογής των προγραµµάτων
σπουδών,
στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή
του ΠΕΙ.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π.,
ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20,
η) υποβάλλει µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτηµα στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών του
Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 19,
θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και
ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε την παρ. 19 του άρθρου 19,
ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθµό των µαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα
µε τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18 και
ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονοµικών
πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης του συµβουλίου στήριξης
του σχολείου, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 22.
Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νοµίµως για την άσκηση της αρµοδιότητας της περ. ε’ µε τη συµµετοχή µόνο των µελών των περ. α’
έως γ’ της παρ. 1. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ. ως µέλη των περ. β’ και γ’ της παρ. 1. νοούνται τα µέλη
του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται από τη σχολική µονάδα, την
οποία αφορά η επιλογή των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου.
5. Οι όµιλοι αφορούν σε επιµέρους γνωστικούς τοµείς, θεµατικές ή δηµιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του
ωρολόγιου προγράµµατος. Σε συνεννόηση µε το ΕΠ.Ε.Σ. µπορούν
να καλούνται στους οµίλους πρόσωπα που συνδέονται µε το γνωστικό αντικείµενο ή πεδίο του οµίλου. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για
τη δηµιουργία οµίλων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή
του ΠΕΙ.Σ.. Στους οµίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπορούν να συµµετέχουν και µαθητές από άλλα δηµόσια σχολεία. Η εγγραφή των
µαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους οµίλους γίνεται µε αίτηση των
γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιµέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ.
του σχολείου. Η εγγραφή των µαθητών που φοιτούν σε άλλα δηµόσια σχολεία γίνεται µε απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από
αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιµέλεια. Η
συµµετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους οµίλους
προσµετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.
6. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 18
Επιλογή µαθητών
1. Η εισαγωγή των µαθητών στην Α’ τάξη του Πρότυπου Γυµνασίου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία
εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π.
καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στις εξετάσεις, τη διαδικασία, τον
χρόνο και τα αρµόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων

και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών
διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με
όµοια διαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουν
στις επόµενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συµπληρωµατική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν
τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., ενώ κάθε
ειδικότερο ζήτηµα που αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα της και δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ.,
για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του Γυµνασίου από τον χαρακτηρισµό του σχολείου ως Π.Σ. και εφεξής.
2. Η εισαγωγή των µαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πρότυπου
Γυµνασίου σε συνδεδεµένο Πρότυπο Λύκειο, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 13, υπόκειται µόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Εξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων διενεργούνται για τη συµπλήρωση των κενών θέσεων που
προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του Πρότυπου Λυκείου. Η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών και
διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση που
υπάρχουν κενές θέσεις µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, µπορεί να διενεργείται συµπληρωµατική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη των οποίων
έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Με
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της
και δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα
που αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων.
Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρµόζονται
τα εδάφια δεύτερο έως έκτο της παρ. 1.
3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει αίτηση και να
συµµετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον
τόπο διαµονής του µαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συµµετοχή του αιτούντος στην κλήρωση
για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 7.
4. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα της Α’ Γυµνασίου ή
της Α’ Λυκείου Π.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται, µε βάση
τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, µε απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου
ΕΠ.Ε.Σ. και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισµού ενός σχολείου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούµενου εδαφίου χορηγείται από τον Διευθυντή του Π.Σ. για το
πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.
5. Η εισαγωγή των µαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε κλήρωση,
ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγµα µαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του
Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, την εφαρµογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη
διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα
κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας µε ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των µαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική
τάξη ανά βαθµίδα σχολείου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών ανά βαθµίδα σχολείου και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Διαδικασίες κλήρωσης
διενεργούνται, µε ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου
και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., µετά την εισαγωγική σχολική τάξη µόνο
για τη συµπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν σε επόµενη
τάξη της ίδιας βαθµίδας. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία
αναρτάται στην ιστοσελίδα της και δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα που αφορά στη διεξαγωγή της
συµπληρωµατικής διαδικασίας κλήρωσης. Η συµµετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαµονής των µαθητών. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται στα σχολεία που
χαρακτηρίζονται ως ΠΕΙ.Σ. για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και
στην Α’ τάξη του Δηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου από τον χαρα-
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κτηρισµό του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. και εφεξής.
6. Η εισαγωγή των µαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε
συνδεδεµένο ΠΕΙ.Σ. επόµενης βαθµίδας, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συµπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της
επόµενης βαθµίδας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των
σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα
τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, µπορεί να διενεργείται συµπληρωµατική διαδικασία κλήρωσης, την ευθύνη της οποίας έχουν τα
όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της και
δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα που
αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίας κλήρωσης. Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρµόζονται τα εδάφια δεύτερο έως όγδοο της παρ. 5.
7. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει στην κλήρωση
για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η συµµετοχή στην κλήρωση δεν
αποκλείει την εκ µέρους του ενδιαφεροµένου υποβολή αίτησης
για να συµµετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 3.
8. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα για το Νηπιαγωγείο,
την Α’ Δηµοτικού, την Α’ Γυµνασίου και την Α’ Λυκείου ΠΕΙ.Σ. για
κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε βάση τις συνθήκες λειτουργίας
του σχολείου µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα
από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισµού ενός σχολείου
ως ΠΕΙ.Σ. η εισήγηση του προηγούµενου εδαφίου χορηγείται από
τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά
τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.
9. Σε περίπτωση πρόβλεψης ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τα ειδικότερα ζητήµατα
σχετικά µε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των
χρηστών της πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτοµερειακό ζήτηµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 19
Διδακτικό προσωπικό
1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται µε θητεία στα
σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης
των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε., µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγµατοποιούνται ύστερα από αίτηµα
των ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση ίδρυσης
ή χαρακτηρισµού ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. το αίτηµα του
προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά
τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος. Η προκήρυξη αναρτάται στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, της
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
αφορά το επόµενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε
θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους, ισχύουν από την
κύρωσή τους, µέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που
έπεται της κύρωσής τους.
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3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που
έχουν τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυµούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης, συνοδευόµενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση
θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µίας άλλης Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µε σειρά προτίµησης για
πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε µέχρι πέντε συνολικά σχολεία,
Πρότυπα ή Πειραµατικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται
ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παρούσας.
4. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας, οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική µονάδα. Σε περίπτωση προκήρυξης θέσης εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της µίας βαθµίδας, γίνονται δεκτές και αιτήσεις
εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας της άλλης βαθµίδας, οι
οποίες εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθµίδας της προκηρυσσόµενης θέσης.
5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, ως εξής:
α) η επιστηµονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιµορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες,
β) το επιστηµονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως
από τη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα Α.Ε.Ι. ή επιστηµονικών φορέων µε την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστηµονικά συγγράµµατα µε Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου
(International Standard Book Number-ISBN), τα δηµοσιευµένα
άρθρα σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που
έχουν δηµοσιευτεί σε τόµους πρακτικών, τον σχεδιασµό και την
εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από εποπτευόµενους
από αυτό φορείς,
γ) το καινοτόµο εκπαιδευτικό έργο και η συµβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή
συµµετοχή σε προγράµµατα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συµµετοχή σε έρευνα δράσης, τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε συνέργειες ή δίκτυα σχολείων
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και
τη συµµετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας οµίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,
δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εµπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εµπειρία στην
εφαρµογή καινοτοµιών και τον εκπαιδευτικό πειραµατισµό, τη διδακτική εµπειρία στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης, πέραν της
απαιτούµενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το επιµορφωτικό έργο σε
προγράµµατα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσηµα θεσµοθετηµένα προγράµµατα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και
ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η
οποία αξιολογείται µε προφορική δοµηµένη συνέντευξη ενώπιον
της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ή την οποία επιλέγει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, σύµφωνα µε την παρ. 3.
6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων για τις κατηγορίες των
κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π. καθορίζονται τα
υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα οποία
αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης,, όπου έχουν πρόσβαση οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ., το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνέντευξης
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των υποψηφίων ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. και κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να αποδίδεται διαφορετικός
αριθµός αξιολογικών µονάδων στα υποκριτήρια της εµπειρίας
στην εφαρµογή καινοτοµιών και της εµπειρίας στον εκπαιδευτικό
πειραµατισµό του κριτηρίου της περ. δ’ της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
αίτησης, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών της πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτοµερειακό ζήτηµα.
7. Η Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή της, που πραγµατοποιείται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά
προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε.. Οι
υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την εποµένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και
ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.
8. Στη συνέχεια, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τα κριτήρια των
περ. α’ έως δ’ της παρ. 5, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε. όπου υπάγεται η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ..
9. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους στις ιστοσελίδες
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Π.Δ.Ε.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και
ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.
10. Ακολούθως, η Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε µέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. καταγράφει αιτιολογηµένα και
συνοπτικά τις µονάδες µε τις οποίες βαθµολόγησε τον υποψήφιο
κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές µονάδες
κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε’ της παρ. 5 είναι ο µέσος
όρος των µονάδων µε τις οποίες τον έχουν βαθµολογήσει τα µέλη
της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στο πρακτικό που συντάσσει η Π.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία των ερωτήσεων
που υποβλήθηκαν από τα µέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό
καταγράφεται η βαθµολογία κάθε µέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατοµικευµένη κρίση της
Π.Ε.Π.Π.Σ. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
11. Μετά τη µοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε’ της παρ. 5,
καταρτίζεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. ο τελικός αξιολογικός πίνακας
κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα των µονάδων που συγκεντρώνει στα επιµέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί
αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από τις
Π.Ε.Π.Π.Σ., υποβάλλονται αµελλητί από τον Πρόεδρό τους στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νοµιµότητας.
Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης
αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε..
12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται,
µετά από άσκηση ελέγχου νοµιµότητας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιµήσεις τους.
13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετρα-
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ετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου
έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Σε περίπτωση
θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 20, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται
µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Δεν τίθεται
περιορισµός στον αριθµό των ανανεώσεων των θητειών Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά και οι εκπαιδευτικοί που
αξιολογούνται θετικά αλλά δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της
θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
14. Η θητεία των νεοεισερχόµενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι µονοετής. Στη διάρκεια της µονοετούς θητείας τους οι
εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύµφωνα µε τις παρ.
1 και 3 του άρθρου 20. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν η
αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν
αίτηση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µε τετραετή θητεία,
οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει µία µονοετή θητεία µε θετική
αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου µονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί µεταγενέστερα µε θητεία σε
άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..
15. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετηµένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά
τοποθετηµένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να παραµείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε
ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε διετή θητεία, προκειµένου να επιµορφωθούν
και προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την εποµένη του χαρακτηρισµού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ.,
αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει
συγκροτηθεί η Π.Ε.Π.Π.Σ. στην οικεία Π.Δ.Ε., η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στον Διευθυντή ή Προϊστάµενο
του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ο διευθυντής ή ο
προϊστάµενος του σχολείου, κατά περίπτωση, υποβάλλει στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα µε τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για
διετή θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο
τελευταίο έτος της θητείας τους για την εκπαιδευτική, διδακτική
και υπηρεσιακή τους επάρκεια, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 20. Αξιολογούνται, επίσης για την επιστηµονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το επιστηµονικό-συγγραφικό τους έργο και την υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εµπειρία
και καθοδηγητικό έργο σύµφωνα µε τις περ. α’, β’ και δ’ της παρ.
5. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
της παρ. 3 του άρθρου 20 καθορίζονται οι αξιολογικές µονάδες,
που αποδίδονται στα κριτήρια του προηγούµενου εδαφίου. Κατά
τα λοιπά, για τη διαδικασία της αξιολόγησης και ανανέωσης της
θητείας των εκπαιδευτικών εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 1
έως 7 του άρθρου 20.
16. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύµφωνα µε την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µε τους υπεράριθµους εκπαιδευ-
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τικούς, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της
ίδιας οµάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις
σχολείων όµορης οµάδας της ίδιας περιοχής µετάθεσης.
17. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση µετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο
εκπαιδευτικός µετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία
στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή
λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν
έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
για τα επόµενα δύο (2) σχολικά έτη. Στη διάρκεια της θητείας του
σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ..
18. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο,
κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ.
και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο,
σύµφωνα µε την παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών
από τους εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου, τα λειτουργικά
κενά καλύπτονται µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν
σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά
προσόντα.
19. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για τη δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για απόσπαση στα σχολεία αυτά. Η πρόσκληση
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν, εντός της προθεσµίας που ορίζεται µε την
πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ.,
στο οποίο επιθυµούν να αποσπαστούν, η οποία συνοδεύεται από
τα στοιχεία της ακαδηµαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους και συντάσσει
αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών µε
βάση τις περ. α’ έως δ’ της παρ. 5. Για τη σύνταξη του ανωτέρω
πίνακα κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει µε τη συµµετοχή των
µελών των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17. Σε περίπτωση
σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως µέλη των περ. β’
και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 νοούνται τα µέλη που προέρχονται από τη σχολική µονάδα, την οποία αφορά η επιλογή. Τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε
αξιολογικές µονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται
ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στα ΕΠ.Ε.Σ. καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 6. Ο
αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποβάλλεται αµελλητί από τον
Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στην Π.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση. Η απόσπαση
πραγµατοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε βάση τη σειρά
κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.
20. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης προκύψει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λειτουργικό κενό, αποσπάται σε
αυτό, κατόπιν αίτησής του, εκπαιδευτικός που έχει καταταγεί στον
ανωτέρω πίνακα, µε βάση τη σειρά κατάταξής του σε αυτόν. Το
ΕΠ.Ε.Σ. γνωστοποιεί την ύπαρξη των ανωτέρω λειτουργικών
κενών στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία προσκαλεί ηλεκτρονικά
τους εκπαιδευτικούς που έχουν συµπεριληφθεί στον αξιολογικό
πίνακα κατάταξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση στο
οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
στην Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση και η απόσπαση διενεργείται για ένα σχολικό έτος µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
21. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών µε
τις διαδικασίες των παρ. 18 έως 20, τα κενά αυτά καλύπτονται µε
διάθεση µόνιµων εκπαιδευτικών που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών µε τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από
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αναπληρωτές ή ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε το
άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
22. Εκπαιδευτικός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος δεν συµπληρώνει το
υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, διατίθεται σε άλλο Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του
πρώτου εδαφίου, ο εκπαιδευτικός διατίθεται:
α) σε άλλη σχολική µονάδα της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης της αρµοδιότητας του ίδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα), στο οποίο υπάγεται το Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα
από πρόταση του αρµόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., ή
β) σε άλλη σχολική µονάδα αρµοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
έπειτα από πρόταση του αρµόδιου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
23. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., µπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών
στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..
Άρθρο 20
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται
για το εκπαιδευτικό και διδακτικό του έργο, καθώς και για την εν
γένει παρουσία και προσφορά του στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στη διάρκεια της µονοετούς θητείας και στη διάρκεια του τελευταίου έτους
της διετούς η τετραετούς θητείας του, κατά περίπτωση.
2. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου
ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείου από κοινού µε τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νοµίµως µε τη συµµετοχή
των µελών των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως µέλη των
περ. β’ και γ’ νοούνται τα µέλη του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται
από τη σχολική µονάδα, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούµενος.
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η παιδαγωγική, διδακτική, καθώς και η υπηρεσιακή τους επάρκεια.
α) Το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει ιδίως από τον βαθµό συµµετοχής τους
στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, την αποδοτικότητα των µαθητών στις δράσεις που περιλαµβάνονται στα σχέδια προγραµµατισµού δράσεων και εκπαιδευτικών στόχων του
σχολείου κατά τη διάρκεια της θητείας τους, την ανάπτυξη καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και τη συµµετοχή στους
οµίλους, σε προγράµµατα επιµόρφωσης και σε προγράµµατα
πρακτικής άσκησης φοιτητών.
β) Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την διδακτική
επάρκεια των εκπαιδευτικών και ιδίως την επάρκεια στα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα, τον σχεδιασµό και την προετοιµασία
της διδασκαλίας, την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη
διδασκαλία, την εφαρµογή διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής στη
διδακτική πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη διαχείριση της
σχολικής τάξης. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί
την διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, ύστερα από συνολική
εκτίµηση του έργου του, η οποία περιλαµβάνει παρατήρηση της
διδασκαλίας στην τάξη και εκτίµηση του φακέλου µε τις εργασίες
και το διδακτικό υλικό, που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους µαθητές. Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου λαµβάνει υπόψη τις εκθέσεις, που συντάσσουν οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 16.
γ) Ο διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογούν την υπηρεσιακή
επάρκεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των
µαθητών. Συγκεκριµένα αξιολογούν ιδίως την ανταπόκριση των
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εκπαιδευτικών στα διοικητικά καθήκοντα, που τους ανατίθενται,
τη συνεπή, συστηµατική και οργανωµένη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποχρεώσεων µε συνεκτίµηση, µεταξύ άλλων, της
διάθεσης συνεργασίας, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της συνεισφοράς τους στην εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του
Ι.Ε.Π. εξειδικεύονται τα υποκριτήρια των κριτηρίων της παρούσας
και προσδιορίζονται οι αξιολογικές µονάδες που τους αποδίδονται. Ως θετική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ο
οποίος συγκεντρώνει συνολικό αριθµό µονάδων τουλάχιστον ίσο
µε το µισό του µέγιστου αριθµού µονάδων που µπορεί να συγκεντρώσει αθροιστικά στα επιµέρους κριτήρια.
4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί,
που αξιολογήθηκαν θετικά, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία υποβάλλεται στα ΕΠ.Ε.Σ. µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την
εποµένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Μετά την
υποβολή των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα µε τους εκπαιδευτικούς που αξιολογήθηκαν θετικά. Η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρωτικό πίνακα
των επιτυχώς αξιολογηθέντων εκπαιδευτικών όλων των Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν αρνητικά, δικαιούνται
να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη
της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά
περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς της ένστασής του. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παραδεκτό
και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε
να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, µε παράθεση πλήρους
αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από το ΕΠ.Ε.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, τον Διευθυντή του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται να
υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη
της λήψης γνώσης της απόφασης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ.
υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω
εκπαιδευτικών. Η ανανέωση της θητείας γίνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
6. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά, δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόµενα τρία (3) σχολικά έτη από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αρνητικής αξιολόγησης ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης.
7. Αν εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια του τελευταίου
διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογείται στη διάρκεια του
έτους, κατά το οποίο αναλαµβάνει εκ νέου υπηρεσία.

τερική αξιολόγηση, µε σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων.
2. Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µε τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση
του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίζει και υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ι.Ε.Π. µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης,, πριν την έναρξη των µαθηµάτων, σχέδιο
προγραµµατισµού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων
του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τον τρόπο
υλοποίησης των προγραµµατιζόµενων εκπαιδευτικών δράσεων. Ο
προγραµµατισµός δράσεων δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του
σχολείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε τεχνική
ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
3. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής του Π.Σ. ή του
ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µε τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης µε την οποία:
α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν
τεθεί στο σχέδιο προγραµµατισµού δράσεων,
β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγµατοποιήθηκαν, όπως
και οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους και
γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό της.
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το
επόµενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της παρ. 2 και δηµοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του σχολείου.
4. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης αποτελούν τη βάση για
την εξωτερική αξιολόγηση του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεργασία µε το
Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στο τέλος του σχολικού έτους. Οι
εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα της παρ. 2. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτιµά ανά τετραετία τα ευρήµατα της εξωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλει στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας
των δικτύων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και εισηγείται, αν κριθεί αναγκαίο,
τον αποχαρακτηρισµό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 13.
5. Πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις
έχουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων, η οικεία Π.Δ.Ε. και η Αρχή Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συντάσσει ανά τετραετία έκθεση
µεταξιολόγησης των δύο δικτύων σχολείων. Επιπλέον η
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παρ. 2 σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
µε έµφαση στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, προκειµένου:
α) να εισηγείται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών προγραµµατισµού δράσεων και της αξιολόγησης του έργου των Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και
β) να συντάσσει εκθέσεις µε γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον
αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγµατα επί των
εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρµα. Για τα θέµατα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται µε τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το
Ι.Ε.Π..

Άρθρο 21
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 22
Συµβούλιο στήριξης σχολείου

1. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδική εσωτερική και εξω-

1. Με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δηµοσιοποιείται
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στην ιστοσελίδα του σχολείου, συγκροτείται σε κάθε Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. πενταµελές συµβούλιο στήριξης του σχολείου µε τετραετή
θητεία, το οποίο αποτελείται από:
α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήµου µε γνώσεις και εµπειρία σε
θέµατα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δηµοτικό συµβούλιο,
ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
δ) δύο (2) διακεκριµένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, µέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι
οποίοι ορίζονται από τα µέλη των περ. α’ έως γ’ µετά από πρόταση
του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Σύλλογος Αποφοίτων ως µέλη του συµβουλίου στήριξης του σχολείου ορίζονται δύο (2) διακεκριµένες
προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίµηση απόφοιτοι του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα µέλη των περιπτώσεων α’ έως γ’.
2. Με όµοια απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. µπορεί να ανανεώνεται η θητεία των µελών του συµβουλίου στήριξης του σχολείου.
3. Το συµβούλιο του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αποφασίζει για θέµατα που σχετίζονται µε την προσφορά του
σχολείου στην τοπική κοινωνία, έπειτα από συζήτηση µε εκπροσώπους των γονέων, των µαθητών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., του Συλλόγου των Αποφοίτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και της τοπικής
κοινωνίας,
β) συνεργάζεται µε τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο
Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και µε τους αρµόδιους τοπικούς
φορείς, ιδίως σε θέµατα που σχετίζονται µε την υλικοτεχνική υποδοµή και τους οικονοµικούς πόρους του σχολείου, καθώς και µε
πολιτισµικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και
γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονοµικών πόρων της σχολικής µονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται
η αρµόδια Σχολική Επιτροπή.
4. Για τη λειτουργία του συµβουλίου στήριξης του σχολείου
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν.
2690/1999 (Α’ 45).
Άρθρο 23
Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα σχολεία
της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και χρηµατοδότηση
1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα
σχολεία της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Η χρηµατοδότηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγµατοποιείται µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηµατοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:
α) από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Α.Ε.Ι., µε το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόµενο
φορέα, σύµφωνα µε την περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 11 και την
περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 και
β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες
παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η
χρηµατοδότηση αποδίδεται µέσω της αρµόδιας Σχολικής Επιτροπής άµεσα στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, χωρίς να συµψηφίζεται µε την τακτική
επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 24
Οργανωτικές µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Η περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλµ.
Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σχολικές µονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα:
αα) µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα, υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
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αβ) µε δίγλωσσο πρόγραµµα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
αγ) ξένων χωρών, µε δίγλωσσο πρόγραµµα ή αυξηµένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
αδ) άλλων σχολικών µονάδων, µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα.»
Άρθρο 25
Θέµατα ίδρυσης-αναγνώρισης και λειτουργίας µορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
1. Στην περ. Α’ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις σχολικές µονάδες εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων των υποπερ. αα’ και αβ’ της περ. α’ του άρθρου 3, εφαρµόζονται όσα ισχύουν στα δηµόσια σχολεία της ηµεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού
και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις µετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους,
τις αναθέσεις µαθηµάτων, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ. της περ. β’ του άρθρου 3, καθώς και στις άλλες
µορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περ. γ’ και δ’ του άρθρου 3, εφαρµόζονται όσα ισχύουν
στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια
και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και
τις διακοπές, τις εγγραφές, τις µετεγγραφές, τη φοίτηση και τις
εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις µαθηµάτων, καθώς και τη
χορήγηση τίτλων σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
οικείου φορέα και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), µπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια
προγράµµατα, καθώς και να ρυθµίζονται άλλα ζητήµατα της παρούσας, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες
υποδοχής.»
β) Προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:
«6. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και έπειτα από γνώµη του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αναγνωρίζονται
σχολικές µονάδες των υποπερ. αγ’ και αδ’ της περ. α’ του άρθρου
3, ως ισότιµες µε τις αντίστοιχες της ηµεδαπής.
7. Αν ελλείπει γνωµοδότηση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της ηµεδαπής και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσµοί στις χώρες υποδοχής, επιτρέπεται η
προσκόµιση βεβαιώσεων από δηµόσια νοσοκοµεία και φορείς της
αλλοδαπής για την πιστοποίηση µαθησιακών και κοινωνικών-παιδαγωγικών ζητηµάτων, καθώς και ζητηµάτων υγείας.»
2. Στην περ. Β’ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγµένα σε εκπαιδευτικές
µονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:
α) να ακολουθούν το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών που
ορίζεται από το Κ.Ε.Γ. και το Ι.Ε.Π.,
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες ανά
έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, που δεν µπορεί να
είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τµήµατα διδασκαλίας.»
β) Μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εφόσον υποβάλλουν:
α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του Τ.Ε.Γ. στην
οποία σαφώς αναγράφονται η επωνυµία και η διεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ, καθώς και του φορέα του,
β) µεταφρασµένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα µε µέριµνα του οποίου λειτουργεί,
γ) βεβαίωση των οικείων διπλωµατικών ή προξενικών αρχών ότι
ο φορέας του Τ.Ε.Γ. δεν συνιστά κερδοσκοπικό οργανισµό,
δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων µαθητών,
µε τις ηµεροµηνίες γέννησης αυτών,
ε) αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας,
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στ) ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας τουλάχιστον είκοσι (20)
διδακτικών ωρών την εβδοµάδα και τουλάχιστον τριάντα (30) διδακτικών εβδοµάδων ανά έτος,
ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το σχολείο, το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση–απόσταση µε άλλα
γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ..
Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρµόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης µε έκθεση που υποβάλλει στο τέλος κάθε
διδακτικού έτους. Στην έκθεση περιλαµβάνονται ο αριθµός των
µαθητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνοµάθειας εξειδικευµένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.
Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. υποχρεούνται να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες
ανά εβδοµάδα, που δεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20)
συνολικά για όλα τα Τµήµατα διδασκαλίας.»
Άρθρο 26
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
1. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή
ψηφιακή µορφή.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. µπορούν να ενισχύονται εφόσον:
α) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά τους σαράντα
(40) και
β) συµπληρώνονται οι οριζόµενες ώρες διδασκαλίας.
Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση µπορεί να γίνεται µόνο µε τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή.»
Άρθρο 27
Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης
Στο άρθρο 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται έκτη παράγραφος ως εξής:
«6. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης επέχουν θέση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.»
Άρθρο 28
Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης
1. Στην παρ. 4 της περ. Α’ του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α’
159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής:
«4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης µπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:
α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και
µίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε την ως άνω γλωσσοµάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση µιας
εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.»
2. Η παρ. 7 της περ. Α’ του άρθρου 13 του του
ν.
4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται
στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές
για τρία (3) έτη, µε τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συµπλήρωση της τριετίας, η απόσπαση τους µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη,
κατόπιν αιτήσεώς τους, µε επιµίσθιο µόνο για το πρώτο έτος της
παράτασης. Η παράταση της απόσπασής τους πραγµατοποιείται

έπειτα από εκ νέου αξιολόγηση της προσφοράς τους, σύµφωνα
µε την παρ. 1 και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ικανοποιητική.
Μετά την ολοκλήρωση πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης
στο εξωτερικό είναι δυνατή η παράταση απόσπασης τους για ένα
(1) ακόµη έτος χωρίς επιµίσθιο, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.»
Άρθρο 29
Θέµατα απόσπασης εκπαιδευτικών
και καθορισµού υπηρεσιακών αναγκών
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.
4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε µεταβολή,
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, µε ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και
Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καταχωρίζονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο πληροφοριακό
σύστηµα της παρ. 6 της περ. Β’ του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους».
2. Στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Η καταβολή του ειδικού
επιµίσθιου γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής,
έπειτα από σχετική µεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στους προϋπολογισµούς των οικείων Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».
3. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξης:
«β) Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί µε αίτηση
του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δίµηνο
του ηµερολογιακού έτους, για δύο (2) επιπλέον έτη µε επιµίσθιο
µόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του
οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων. Μετά την
ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης για
ένα (1) ακόµη έτος χωρίς επιµίσθιο, µε την ως άνω διαδικασία. Ο
χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού
έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται µέσα
στο Α’ τετράµηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύµφωνα µε
την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ηµεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α’ τετράµηνο του σχολικού έτους, διαρκεί µέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραµήνου του τελευταίου
σχολικού έτους. Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούµενης
άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) µήνες,
χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, µπορεί να τροποποιηθεί η
αρχική απόφαση απόσπασης µε την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία
αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας εργασίας. Σε
κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθµίζεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 4, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί µέχρι τη λήξη του
ανωτέρω σχολικού έτους. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει
τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία, δεν έχουν
δικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές µονάδες. Εκπαιδευτικοί που
δεν έχουν συµπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης, µε το
ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού, ακόµα κι αν δεν είναι συνεχόµενα,
µπορεί να αποσπαστούν µέχρι τη συµπλήρωση αυτών. Περαιτέρω
παράταση της απόσπασης µε το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού αποκλείεται. Δεν µπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευ-
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τικοί που συµπληρώνουν ή έχουν συµπληρώσει έξι (6) συνολικά
έτη απόσπασης.»
4. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασµένων,
καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών
µε αποδοχές και επιµίσθιο.»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται
περ. ε’, στ’ και ζ’ ως εξής:
«ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που
έχουν διανύσει το προβλεπόµενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις,
χρονικό διάστηµα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές
και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την
ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διαδικασιών. Στην περίπτωση
αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση µετά την ολοκλήρωση και των
αποσπάσεων της περ. γ’.
Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται κανένα είδος επιµισθίου και εξόδων µετάβασης και επιστροφής.
στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης µετά την
κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν
αναλαµβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης µετά την έκδοση
της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες
για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία
απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από
το δικαίωµα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για
τα δύο (2) επόµενα σχολικά έτη.
ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλµατοποίηση, τα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού
επιµισθίου αναρτώνται από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, µε ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, µε χρήση εγκεκριµένης
ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές
Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα µε
την υποχρέωση έγκαιρης αποστολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη µορφή.»
6. Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες µονάδες του
εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστηµα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή µετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν
των έξι (6) ετών, µε την έναρξη του έβδοµου συνεχόµενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται
κενή, µε τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ’ του
άρθρου 16 του
ν. 1566/1985 (Α’167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.»
7. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, εξαιτίας της
απόστασης των δοµών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης µεταξύ τους
ή εξαιτίας απρόβλεπτης µείωσης των µαθητών, µπορούν να απασχολούνται σε καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, µέχρι και τη
συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Συντονιστή».
8. Στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται
περ. ε’ ως εξής:
«ε) Εφόσον προκύπτουν τεκµηριωµένες από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξη µαθητών στις σχολικές µονάδες των υποπερ. αα’, αβ’ και αδ’ της περ. α’ του άρθρου
3, µπορούν να αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν εκπαιδευτικοί
πρόσθετων προσόντων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
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3699/2008 (Α’ 199). Εφόσον εκλείψουν οι συγκεκριµένες ανάγκες
για τις οποίες αποσπάστηκαν, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται
να τοποθετούνται βάσει της ειδικότητάς τους.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.
4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ειδικά για
τις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από γνώµη του
Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και
Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιµούν τα πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης
και του προϊσταµένου της εκπαιδευτικής µονάδας».
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν.
4415/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των
οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τις περ.
α’ και β’ της παρ. 11 δεν µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή
της διακόπτεται, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του
ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωµα υποβολής αίτησης για
απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόµενα σχολικά έτη.»
Άρθρο 30
Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού
Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρµόδιοι για τη χορήγηση
στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας
παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδειας για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους ή άδειας εξετάσεων. Για τους
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε
εκπαιδευτικές µονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται
αναρρωτική άδεια µέχρι οκτώ (8) ηµέρες κατ έτος, µε απόφαση
του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωµάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ηµέρες εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόµενες, µπορούν να χορηγούνται µόνο µε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
Αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις οκτώ (8) ηµέρες κατ’ έτος
χορηγείται, έπειτα από γνωµάτευση της υγειονοµικής επιτροπής
στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες
στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι ανήκουν οργανικά στην ηµεδαπή,
µε την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α’26). Για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χορηγείται µε τις προϋποθέσεις της παρούσας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών,
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των υγειονοµικών επιτροπών, εάν υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ηµέρες ανά έτος
αντίστοιχα.»
Άρθρο 31
Στελέχωση Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης
Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης υπηρετούν
µέχρι τρεις (3) διοικητικοί υπάλληλοι ανά γραφείο, οι οποίοι αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από
εισήγηση του αρµόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί
µπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 22
του ν. 817/1978 (Α’ 170), µπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο
Συντονιστή µε πλήρες ωράριο.»
Άρθρο 32
Μετατροπή σχολικών µονάδων σε δίγλωσσες
Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα, δύνανται να µετατραπούν σε δίγλωσσες σε
όλες τις βαθµίδες, έπειτα από διµερείς συµφωνίες µεταξύ των αρµοδίων οργάνων.
β) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερµανίας, η διάρκεια και οι λεπτοµέρειες της µετατροπής ρυθµίζονται µε διµερείς
συµφωνίες µε τα αντίστοιχα όργανα των επιµέρους οµοσπονδιακών κρατιδίων που είναι αρµόδια για την Παιδεία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018
Το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 47
Συλλογικός προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου
και οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης
1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως
τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για
να προβεί σε προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασµό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς
και καθορισµό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό
έτος. Για τον σκοπό αυτόν λαµβάνονται υπόψη από τον σύλλογο
διδασκόντων ιδίως η απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της του
προηγούµενου σχολικού έτους και οι παρατηρήσεις, προτάσεις
και εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, οι οποίες συντάσσονται
σύµφωνα µε το άρθρο 47Β, καθώς και οι απόψεις του Σχολικού
Συµβουλίου για θέµατα που εντάσσονται στις αρµοδιότητές του,
το οποίο οφείλει να έχει προηγουµένως συγκληθεί για τον λόγο
αυτόν. Στην ειδική συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να καλεί στελέχη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), του Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και µέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
και στελέχη εποπτευόµενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων φορέων.
2. Όσον αφορά στον σχεδιασµό των συλλογικών δράσεων, ο
σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία µε τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής
µονάδας, επιλέγει τοµείς λειτουργίας της σχολικής µονάδας, ως
διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δοµής, στους οποίους θα εστιάσουν οι προγραµµατιζόµενες δράσεις. Στους τοµείς αυτούς συγκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εµφανώς και αµέσως
συµβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση της ποιότητας του επιτελούµενου εκπαιδευτικού–διδακτικού έργου και
άλλοι σηµαντικοί παράµετροι της οργανωτικής/διοικητικής και της
εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής µονάδας. Στον προγραµµατισµό δράσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής/διοικητικής
και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής µονάδας εντάσσονται
δράσεις που σχετίζονται, ενδεικτικά, µε τη λειτουργία και την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, µε
τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά
ζητήµατα, µε τη σχολική ζωή και την ενεργότερη συµµετοχή των
µαθητών, µε την οργάνωση, το ψυχολογικό κλίµα και την πνευµα-

τική και πολιτισµική παράδοση του σχολείου, µε την καταγραφή
ελλείψεων πόρων και υποδοµών και τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης αυτών που διαθέτει το σχολείο, µε τη συστηµατική παρακολούθηση της φοίτησης, των µαθητικών επιδόσεων και των
απουσιών, µε τη σχολική διαρροή, µε την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες, µε τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών και την τήρηση των
κανόνων της σχολικής ζωής, µε την εκπαιδευτική αξιοποίηση τοπικών επιστηµονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων, µε
την ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου µε τους γονείς και τους
τοπικούς φορείς, καθώς και µε τη συνεργασία του σχολείου µε
στελέχη και φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει, για τα θέµατα που θα επιλέξει, συγκεκριµένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού–διδακτικού έργου, καθώς και της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής µονάδας,
σχεδιάζει τις συγκεκριµένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και
εξειδικεύει τα µέσα που θα αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας και ακολούθως παρακολουθεί
και αξιολογεί την υλοποίηση των στόχων αυτών, ιδίως µε τη χρήση
ποιοτικών κριτηρίων, που µπορούν να εστιάζουν, µεταξύ άλλων,
σε µεταβολές αντιλήψεων και πρακτικών.
3. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας συγκαλεί τον σύλλογο
διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους και τουλάχιστον µία φορά ανά δίµηνο, προκειµένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραµµατισµού και των δράσεων και ερευνητικών
διαδικασιών που σχεδιάσθηκαν κατά τα ανωτέρω και να εκτιµήσουν τη διαφαινόµενη αποτελεσµατικότητά τους. Αν ο σύλλογος
κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραµµατισµό, ανασχεδιασµό ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης.
4. Κατά τον ετήσιο προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου,
µε επιµέλεια του Διευθυντή κάθε σχολικής µονάδας, συγκροτούνται, επίσης, οµάδες δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε µία
από τις οποίες συµµετέχουν δύο (2) έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί. Σκοπός των οµάδων αυτών είναι η πιο στοχευµένη οργάνωση
και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εστιάζουν, κυρίως, στην αναβάθµιση εκπαιδευτικών παραµέτρων της παιδαγωγικής, της διδακτικής, της µαθησιακής και της αξιολογικής
λειτουργίας, όπως αυτές διαµορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθµιση παραµέτρων του
πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εµπειριών, των ενδιαφερόντων και του ψυχολογικού κλίµατος της σχολικής τάξης, εντός
των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες. Οι ποικίλες
µορφές συνεργασίας των µελών κάθε οµάδας πραγµατοποιούνται
εντός του εργασιακού ωραρίου και αξιολογούνται µε ποιοτικά κριτήρια.
5. Οι οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης καθορίζουν
τις παραµέτρους της παρ. 4 στις οποίες εστιάζουν, θέτοντας συγκεκριµένους στόχους και προγραµµατίζοντας αντίστοιχες δράσεις, τις οποίες υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στις
τάξεις τους, σε πλαίσιο αµοιβαίας υποστήριξης, αλληλοπαρατήρησης και συνδιδασκαλίας. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται από
τη Διεύθυνση του σχολείου, συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά της
δυνατότητας, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, να
αναµορφώνεται ή να προσαρµόζεται το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραµµα διδασκαλίας, µε µέριµνα της Διεύθυνσης, ώστε να διευκολύνονται οι συνεργασίες των οµάδων δράσεων.
6. Για τη συµµετοχή τους στις εν λόγω οµάδες οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση µε τους σκοπούς και τη σηµασία του
θέµατος που θα αναλάβουν. Οι δράσεις και οι στόχοι των οµάδων
δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης µπορούν να σχετίζονται µε
επιµορφωτικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία
προβλέπουν εφαρµογές των προτεινόµενων δράσεων σε συνθήκες σχολικής τάξης.
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7. Το έργο της υποστήριξης και του συντονισµού των εν λόγω
οµάδων αναλαµβάνουν ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας και ο
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου µπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιµορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούµενη στήριξη.
8. Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης δύνανται
να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης για τη
συµµετοχή τους στις εν λόγω οµαδικές δράσεις. Τη βεβαίωση
αυτή χορηγούν από κοινού ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας
και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που επόπτευσαν και
υποστήριξαν τις δράσεις.
9. Για τον ετήσιο συλλογικό προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού
έργου και τον σχεδιασµό δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών
συντάσσεται έκθεση, στην οποία αναφέρονται, µεταξύ άλλων, οι
τοµείς εστίασης, οι στόχοι, καθώς και οι δράσεις και τα προγράµµατα προς υλοποίηση. Η εν λόγω έκθεση καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και
αναρτάται αµελλητί, µε ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου,
κατά τα κύρια σηµεία της στην ιστοσελίδα της σχολικής µονάδας,
καθώς και στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή µέσω
της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαµβάνει το Ι.Ε.Π. και στην
οποία έχουν πρόσβαση τα εµπλεκόµενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην
Πρωτοβάθµια
και
Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
10. Οι θεµατικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραµµατισµού και των σχεδιαζόµενων δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, οι τρόποι προσέγγισής τους, καθώς και ο τύπος και το
ειδικότερο περιεχόµενο της έκθεσης της παρ. 9, δύναται να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του
Ι.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 34
Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018
Μετά το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) προστίθεται άρθρο
47Α, ως εξής:
« Άρθρο 47Α
Αυτοαξιολόγηση των σχολικών µονάδων
ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους
1. Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής
µονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση της σχολικής µονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δοµής και του εκπαιδευτικού έργου
αυτής. Σκοπός της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού
έργου σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Η αυτοαξιολόγηση πραγµατοποιείται, αν κριθεί αναγκαίο, σε συνεργασία µε τον Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, ενώ σε αυτήν λαµβάνονται υπόψη και οι απόψεις
του Σχολικού Συµβουλίου για θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουµένως συγκληθεί
για τον λόγο αυτόν.
2. Κατά τη συνεδρίαση της παρ. 1 συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας
αναφορικά µε το εκπαιδευτικό έργο της. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι τοµείς που αποτέλεσαν αντικείµενο εστίασης,
οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς και τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια παρακολούθησης και αξιολόγησής τους, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής
µονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
κατά την υλοποίηση και οι τρόποι µε τους οποίους αυτές αντιµετωπίστηκαν. Παρατίθενται, επίσης, οι οµάδες που συγκροτήθηκαν

14551

για τη διαµόρφωση δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης, τα θέµατα που επιλέχθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που
υλοποιήθηκαν, ενώ επισηµαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και
οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίσθηκαν. Στην ίδια απολογιστική έκθεση παρουσιάζεται τεκµηριωµένα, µε συµπερίληψη και
παράθεση σχετικού υλικού, ο βαθµός επίτευξης όλων των επιµέρους στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραµµατισµό και διατυπώνονται προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή νέες προτάσεις
ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόµενο σχολικό έτος.
3. Η ετήσια απολογιστική έκθεση του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής µονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων, γνωστοποιείται σε όλα τα
µέλη του συλλόγου διδασκόντων σε ηλεκτρονική µορφή και αναρτάται αµελλητί και πάντως πριν την έναρξη των θερινών διακοπών,
µε ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, στην ειδική ηλεκτρονική
εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Στην ιστοσελίδα της σχολικής µονάδας αναρτάται περιληπτική αναφορά της εν λόγω έκθεσης, στην οποία αναφέρονται ιδίως οι δράσεις που
προγραµµατίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν.
4. Οι θεµατικοί άξονες αναφοράς της αξιολόγησης, καθώς και
ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόµενο της απολογιστικής έκθεσης
δύναται να καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 35
Προσθήκη του άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018
Μετά το άρθρο 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102) προστίθεται
άρθρο 47Β, ως εξής:
«Άρθρο 47Β
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών µονάδων
ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους
1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαµβάνουν γνώση του
περιεχοµένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασµού δράσεων
επαγγελµατικής ανάπτυξης, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών µονάδων των οποίων έχουν
την παιδαγωγική ευθύνη, αµέσως µε την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις
υφιστάµενες υποδοµές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
σχολικής µονάδας, διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης,
οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραµµατισµού, λαµβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά
στις απολογιστικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαµβάνονται υπόψη κατά τον προγραµµατισµό του επόµενου σχολικού
έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές µονάδες. Οι παρατηρήσεις
και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική µονάδα γνωστοποιούνται
αµελλητί στον σύλλογο διδασκόντων της οικείας σχολικής µονάδας και στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρµογής της παρ. 9 του άρθρου 47 ή άλλο πρόσφορο µέσο.
Ακολούθως, σύνοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται αµελλητί
στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριµένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή
της παρ. 9 του άρθρου 47.
2. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες απολογιστικές
εκθέσεις κάθε σχολικής µονάδας και τις σχετικές παρατηρήσεις
και προτάσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών µονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
αναφορικά µε τον προγραµµατισµό και το εκπαιδευτικό έργο
τους το αργότερο µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, η οποία
αναρτάται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47.
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3. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσής της,
αξιοποιεί το περιεχόµενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρµογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και
εστιάζει κυρίως στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειµένου: α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του συλλογικού
προγραµµατισµού και της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών µονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις µε γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες,
τάσεις και επιτεύγµατα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και
στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47.
Για τα θέµατα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται µε τους κατά
περίπτωση αρµόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς
και µε το Ι.Ε.Π., αν αυτό κρίνεται από τους δύο φορείς ενδεδειγµένο ή αναγκαίο.
4. Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόµενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και εισηγείται
σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε συνεργασία µε την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται
ενδεδειγµένο ή αναγκαίο.
5. Κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π..»
Άρθρο 36
Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018
Το άρθρο 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 48
Οµάδες σχολείων
1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν οµάδες όµορων σχολείων, µε ελάχιστο αριθµό σχολικών µονάδων τις πέντε (5) και
µέγιστο τις δέκα (10). Όπου ο αριθµός των σχολικών µονάδων
είναι µικρότερος των πέντε (5), την οµάδα συνιστούν το σύνολο
των σχολικών µονάδων. Εάν εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργεί Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο, ο µέγιστος αριθµός σχολικών µονάδων του πρώτου
εδαφίου ανέρχεται στις είκοσι (20). Κάθε σχολική µονάδα εκπροσωπείται στην οµάδα σχολείων από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, από έναν
εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, µετά από εισήγηση του Διευθυντή ή κατόπιν αίτησης εκπαιδευτικού. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην οµάδα
σχολείων µόνο από τον Προϊστάµενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των οµάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενηµέρωση
µεταξύ τους σχετικά ιδίως µε επιµορφωτικές πρωτοβουλίες,
δράσεις και συµµετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράµµατα,
µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κοινή εµπλοκή των εκπαιδευτικών κοινοτήτων τους. Οι εκπρόσωποι των σχολικών µονάδων της συνεργαζόµενης οµάδας σχολείων πραγµατοποιούν
τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του διδακτικού
έτους, µετά από πρόσκληση του Διευθυντή της µεγαλύτερης σε
αριθµό µαθητών σχολικής µονάδας της οµάδας, κατά τις οποίες
ανταλλάσσουν εµπειρίες, προτάσεις, καλές πρακτικές και προβληµατισµούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητηµάτων, µε επίκεντρο τη
διαδικασία του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου ως
εξής:
α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισµού και περιγραφής των επιδιωκόµενων στόχων του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής µονάδας, τους οποίους θέτει
κάθε σύλλογος διδασκόντων για το διδακτικό έτος, ώστε να προκληθεί διάλογος για τις προτεραιότητες, τα κοινά πεδία επιδιώξεων και τους εντοπισµούς επιµέρους συµπτώσεων ή
διαφοροποιήσεων,

β) στο µέσο του διδακτικού έτους, µε σκοπό την αποτίµηση
της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραµµατισµού,
γ) στο τέλος του διδακτικού έτους, ύστερα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής
µονάδας και την ανάρτηση της σχετικής απολογιστικής έκθεσης
στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία των οµάδων σχολείων και την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»
Άρθρο 37
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
σχολικών µονάδων
1. Κάθε σχολική µονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 20202021 να έχει εγκεκριµένο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας,,
στον οποίο αναφέρονται τα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της.
Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής µονάδας και µε τη συµµετοχή όλων των µελών του συλλόγου διδασκόντων, των µελών του
διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων,
καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήµου. Στις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου συµµετέχει και το Προεδρείο του
δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου.
2. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας εγκρίνεται από τον
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, καθώς και από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. µπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των σχολικών µονάδων, µε τον οποίο
προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράς και ειδικότεροι κανόνες
σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής µονάδας,
τη συνεργασία µε τους γονείς και κηδεµόνες και τους συλλόγους
τους, καθώς και µε τα µαθητικά συµβούλια, θέµατα συµπεριφοράς των µαθητών και µαθητριών και αρµονικής συνεργασίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας εν γένει, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 38
Σύµβουλος Σχολικής Ζωής
1. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος
έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής µονάδας και πρόταση του
συλλόγου διδασκόντων, ορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού
έτους δύο (2) Σύµβουλοι Σχολικής Ζωής, σε κάθε σχολική µονάδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή της σχολικής µονάδας, ο αριθµός των Συµβούλων
Σχολικής Ζωής µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τον αριθµό
των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και το µαθητικό δυναµικό της σχολικής µονάδας. Οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται, αναλαµβάνουν υπό την ευθύνη τους συγκεκριµένο αριθµό τµηµάτων
και τάξεων µαθητών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν.
2. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν καθήκοντα Συµβούλου
Σχολικής Ζωής, επιµορφώνονται σε περιοδική βάση. Η επιµόρφωση γίνεται σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π. και τους Συντονιστές
εκπαιδευτικού έργου.
3. Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής συνεπικουρείται στο έργο του
από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας, τα µέλη του συλλόγου διδασκόντων, τον
Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Κ.Ε.Σ.Υ..
4. Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής παρεµβαίνει, καθοδηγεί και
ενηµερώνει µαθητές, γονείς και κηδεµόνες σε θέµατα παιδαγωγικής αντιµετώπισης ζητηµάτων σε τοµείς που απασχολούν τη
σχολική µονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συµπεριφορών, µαθησιακές δυσκολίες, συµπερίληψη και ενσωµάτωση, µαθητές µε ιδιαίτερες δυνατότητες,
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κλίσεις και ταλέντα, µετάβαση σε άλλες βαθµίδες, σχολική κινητικότητα, συµβουλευτική και οµάδες γονέων και παράλληλα συµβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των
µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά του και
λειτουργεί συµπληρωµατικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάµενους θεσµούς υποστήριξης των σχολικών µονάδων, χωρίς να
υποκαθιστά τις αρµοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του
Διευθυντή και του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της σχολικής
µονάδας ή τις αρµοδιότητες υπερκείµενων σχολικών δοµών υποστήριξης.
5. Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άµεση και διαρκή
επικοινωνία µε τους µαθητές της ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεµόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και µε
δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης. Στο πλαίσιο
επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται µε τις υποστηρικτικές
δοµές και δύναται να ζητήσει τη συνδροµή τους για την αντιµετώπιση µεµονωµένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων,
όπως και να παραπέµψει τον χειρισµό τους αρµοδίως σε αυτές
ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε την επιλογή, τα καθήκοντα, τα προσόντα ορισµού και το έργο του Συµβούλου Σχολικής Ζωής και την εφαρµογή της παρούσας. Με όµοια απόφαση
µπορεί να ορίζεται η πιλοτική εφαρµογή του παρόντος στη βάση
συγκεκριµένων κριτηρίων (ιδίως γεωγραφική κατανοµή, αριθµός
µαθητών, βαθµίδες εκπαίδευσης), οι ειδικότερες προϋποθέσεις
εφαρµογής και υλοποίησης, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την
πιλοτική αυτή εφαρµογή.
Άρθρο 39
Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
του σχολικού εκφοβισµού
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται όλα τα κατάλληλα διοικητικά, εκπαιδευτικά, καθώς
και άλλα µέτρα για την πρόληψη, αποτροπή και αντιµετώπιση του
φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού. Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπών ή οµάδων εργασίας
για την εκτέλεση των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου και να
καθορίζονται οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους.
Άρθρο 40
Εγγραφή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών
Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς
επιστηµονικούς διαγωνισµούς
Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267) , αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυµπιάδα
Μαθηµατικών, Πληροφορικής ή Ροµποτικής, Φυσικής, Χηµείας,
Βιολογίας ή Οικονοµικών και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές,
τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, τα οποία ανήκουν σε επιστηµονικό πεδίο της Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει, εφόσον το µάθηµα στο οποίο
έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες περιλαµβάνεται είτε στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα µαθήµατα της
Οµάδας Προσανατολισµού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο
στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη
Ροµποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευµένες εφαρµογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισµό για Νέους Επιστήµονες (EUCYS),
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στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών (EUSO), µε την
απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου,
καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών Κοριτσιών (EGMO) µε την
απονοµή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.
αβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν
διακριθεί στους διαγωνισµούς της υποπερ. αα’ και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, τα οποία περιλαµβάνονται στην
οµάδα που αντιστοιχεί στον τοµέα αποφοίτησής τους.
β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστηµονικό
φορέα ή ένωση για κάθε επιµέρους διαγωνισµό, ο οποίος πρέπει
να έχει λάβει την προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας, κατά τις
κείµενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισµών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά
οι συµµετέχοντες/συµµετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Οµάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα
από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), µε
βασικό κριτήριο το αποδεδειγµένο επιστηµονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισµών που ο καθένας
από αυτούς διενεργεί.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη
διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έχουν
σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. µε ανάλογες διακρίσεις.
ε) Ως προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε
την ανωτέρω διαδικασία, είναι η επίτευξη µέσου όρου βαθµών
στα µαθήµατα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις
τουλάχιστον ίσου µε το µισό του µέγιστου.»
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013
Η περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραµµα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης
των διαφόρων µαθηµάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων
µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών
που πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω
άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον
τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων, τον τρόπο ορισµού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο
βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης των γραπτών, τον τρόπο
φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισµού των βαθµολογικών
κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών.»
Άρθρο 42
Διπλή µοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας
Η περ. β’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120)
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) µία (1) µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) µήνες,
ββ) δύο (2) µονάδες ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ.
Β’ της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β’ 3941), καθώς και σε
σχολικές µονάδες που λειτουργούν σε καταστήµατα κράτησης
έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) µήνες.»
Άρθρο 43
Υπολογισµός προϋπηρεσίας προσωρινών
αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο
Η περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Για τον υπολογισµό των µονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγµατικής
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(Α’ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α’ 75) και
της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που
έχει πραγµατοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δοµή, στην οποία
πραγµατοποιήθηκε.»
Άρθρο 44
Θέµατα διορισµού εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
Η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4521/2018 (Α’ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται
κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισµούς στους επόµενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος
για διορισµό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθµια
ή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανάλογα µε τις ανάγκες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 45
Θέµατα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που
προσλαµβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόµενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου
είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέτηση των προσλαµβανοµένων σε σχολικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων
προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα.»
2. Στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:
«5Α. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται,

αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το
επόµενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισµού συµπίπτει µε το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται µπορούν να προσληφθούν µόνο κατά το
δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για τους εκπαιδευτικούς
και τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαµβάνονται µε πλήρες
ή µειωµένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών µονάδων που
λειτουργούν σε καταστήµατα κράτησης.»
Άρθρο 46
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων
εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναµία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω
άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές
µονάδες, µπορεί να πραγµατοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριµένων σχολικών µονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν µε την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς
Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους
τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν.
4589/2019 (Α’ 13) µπορούν να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συµµετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το
εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι
εν λόγω σχολικές µονάδες, συµπίπτουν µε τις περιοχές, για τις
οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης στην πρόσκληση του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η
παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.»
2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
εφόσον ο µόνιµος εκπαιδευτικός ή το µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύµφωνα µε
την παρ. 1, διατίθεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
4. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό µε την ειδική πρόσκληση, ύστερα
από την αίτηση-δήλωση συµµετοχής του, και για οποιονδήποτε
λόγο δεν αναλαµβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών από την
ηµεροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή
αναλαµβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται
από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά
την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόµενα
σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισµού συµπίπτει µε το
πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που
αποκλείεται µπορεί να προσληφθεί µόνο κατά το δεύτερο έτος
ισχύος των νέων πινάκων.»
Άρθρο 47
Χρηµατοδότηση από το εθνικό ή το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων των αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 19
Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού ή του
συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση
Έργων (ΣΑΕ) 445/2 µε Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του Συγχρηµατοδοτούµενου Σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του έτους 2020 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού
και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων βάσει του άρθρου 40 του ν. 4633/2019
(Α’ 161), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα πέντε
εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (85.500.000) ευρώ και την
οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2021 έως το ποσό των
εξήντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων
(62.640.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του
εθνικού ή συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
Άρθρο 48
Θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), µετά από την παρ. 3
προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τµηµάτων Ένταξης πραγµατοποιούνται µετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής µετάθεσης.
Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίµησης για τις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά µε βάση τις λιγότερες µονάδες µετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά µε βάση τις περισσότερες µονάδες
συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες µονάδες µετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. µε τις περισσότερες µονάδες συνθηκών
διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιµήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τµηµάτων Ένταξης.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις µετά από µετάθεση,
διορισµό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαµβανόµενοι προσωρινοί
αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).»
Άρθρο 49
Αποσπάσεις µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Στην παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, προστίθεται περ.
γ’ ως εξής:
«γ) Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές µετάθεσης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
από γνώµη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούνται απευθείας σε αυτά,
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..»
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (A’ 109, διόρθ.
σφάλµ. Α’ 112), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο µέγιστος αριθµός νηπίων-προνηπίων είναι είκοσι πέντε
(25) ανά τµήµα. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος
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αριθµός είναι δέκα πέντε (15).»
2. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η
συγκρότηση τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2,
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήµατος του Προϊσταµένου σχολικής
µονάδας ιδρύεται επιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει στο σχολείο
διαθέσιµη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατα των νηπίων-προνηπίων που διαµένουν στα όρια της
σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου µε τις σχολικές περιφέρειες όµορων νηπιαγωγείων στον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
κατανέµει τα νήπια-προνήπια από τον πίνακα στα όµορα νηπιαγωγεία, λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση των νηπιαγωγείων
από τη διεύθυνση κατοικίας των προνηπίων-νηπίων που έχει δηλωθεί. Τα προνήπια-νήπια που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια µαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή
σε συστεγαζόµενο δηµοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω
διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενηµερώνει τους γονείς και κηδεµόνες για τα νηπιαγωγεία εγγραφής.
Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τµήµα είναι είκοσι πέντε
(25). Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθµός των
µαθητών δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δέκα πέντε (15) ανά
τµήµα.»
4. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η
συγκρότηση τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2,
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης , κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήµατος του Διευθυντή της σχολικής
µονάδας ιδρύεται επιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα.
Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα ο Διευθυντής της σχολικής
µονάδας αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατα των µαθητών που διαµένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δηµοτικού σχολείου µε τις σχολικές περιφέρειες όµορων δηµοτικών σχολείων
στον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατανέµει τους µαθητές από τον πίνακα στα όµορα δηµοτικά σχολεία, λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των µαθητών
που έχει δηλωθεί. Οι µαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν αδέλφια
που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή δηµοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ενηµερώνει τους γονείς και
κηδεµόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.»
5. Η ισχύς των παρ. 1 έως 4 αρχίζει για την πρώτη εγγραφή
προνηπίων ή νηπίων στο νηπιαγωγείο και για την εγγραφή στην
πρώτη τάξη του δηµοτικού από το σχολικό έτος 2020-2021 και
εφεξής.
6. Ο µέγιστος και ελάχιστος αριθµός µαθητών στα γυµνάσια,
στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.),
καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των αριθµητικών
αυτών ορίων, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 51
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη
Η περ. 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8)
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αναπληρωτές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
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δευσης πλήρους ή µειωµένου ωραρίου που προσλαµβάνονται
στο πλαίσιο προγραµµάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση
που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µπορούν να διατίθενται µε απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας για την κάλυψη
επειγουσών και άµεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων προγραµµάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηµατοδοτούνται
εν όλω ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη σύµφωνη
γνώµη των ιδίων και των αρµόδιων Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να προσλαµβάνονται στο πρόγραµµα
παράλληλης στήριξης µε συµβάσεις πλήρους ή µειωµένου ωραρίου, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας περιοχής
µετάθεσης. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν συµπληρώνουν το
προβλεπόµενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν µε απόφαση
του Διευθυντή Εκπαίδευσης συµπληρωµατικά υπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σε άλλους µαθητές µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις πλήρους ή µειωµένου ωραρίου σε
προγράµµατα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται οποιαδήποτε στιγµή χωρίς χρονικούς περιορισµούς.»
Άρθρο 52
Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης
Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται
να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.
Άρθρο 53
Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών
σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία λήγει την 31η
Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως την κύρωση των νέων πινάκων
επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ..
Άρθρο 54
Διαδικασία ετήσιας διάθεσης πιστώσεων σε φορείς
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης
Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α’ 128) προστίθενται περ. δ’ και ε’ ως εξής:
«δ) Η ετήσια διάθεση των εγγεγραµµένων πιστώσεων στον
Κρατικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που αναφέρονται στους σκοπούς και στα προγράµµατα που αφορούν τον
Τοµέα Νεολαίας γίνεται µε τη διαδικασία δηµόσιας ανοικτής πρόσκλησης προς ενδιαφερόµενους φορείς για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται ετησίως οι προτεραιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης στον τοµέα της Νεολαίας, η ακριβής διαδικασία, ο κύκλος προθεσµιών για την υποβολή των αιτήσεων,
καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης αυτών. Με όµοια απόφαση συστήνεται ειδική επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων, στην οποία καθορίζονται λεπτοµερώς τα µέλη και οι αναπληρωτές αυτών,
καθώς και οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των µελών για
την αξιολόγηση των αιτήσεων ανά περίοδο αξιολόγησης, όπως
ορίζεται στη σχετική δηµόσια ανοικτή πρόσκληση.
ε) Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση από τις
εγκεκριµένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού δίνεται
και στους φορείς που αναφέρονται στον ν. 4430/2016 (Α’ 205)
µε την προϋπόθεση υλοποίησης προγραµµάτων που αφορούν
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στον τοµέα της Νεολαίας και είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στον ν.
4430/2016.»
Άρθρο 55
Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης -Μητρώο
Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
1. Στα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών
Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.».
2. Το «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης των
Ι.Ε.Κ.» είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στον
ν. 3879/2010 (Α’ 163) και
τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
3. Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» δύνανται να είναι ιδιώτες µε εξειδικευµένη επιστηµονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εµπειρία συναφή προς
τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους
«Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωµένα επαγγελµατικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας,
δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ηµεδαποί και αλλοδαποί εµπειρογνώµονες.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καθορίζεται ο «Κανονισµός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», στον οποίο,
µεταξύ των άλλων, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση
διδακτικού έργου σε µέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια αξιολόγησης των µελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό
έργο, οι κανόνες δηµοσιότητας αναφορικά µε την ένταξη ενδιαφερόµενων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου,
την τήρηση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016) αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερόµενων προς ένταξη και µελών του
«Μητρώου», καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
Άρθρο 56
Θέµατα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας
Στο άρθρο 66 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), η ηµεροµηνία
31.8.2020 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 31.8.2022.
Άρθρο 57
Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού
Οργανισµού Εξετάσεων
1. Οι περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν.
4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τρία (3) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής και
τέσσερις (4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που καλύπτουν
τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστηµών, των Μαθηµατικών, των Φυσικών Επιστηµών, της Οικονοµίας και των Τεχνολογικών Επιστηµών µε τους αναπληρωτές τους.
γ) Τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων ή, εφόσον αυτός απουσιάζει,
κωλύεται ή ελλείπει, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.»
2. Οι περ. δ’, ε’ στ’ και ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4186/2013 καταργούνται.
3. Οι περ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν.
4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«α)Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται µε απόφαση του
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Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου της Αρχής για τα µέλη της περ. β’ της παρ. 3. Η
επιλογή των µελών, τακτικών και αναπληρωµατικών της ανωτέρω
περίπτωσης, γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής, ο οποίος συνεπικουρείται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3)
µέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίου της ηµεδαπής, τα οποία ορίζει µε
απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα
µέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής και την ειδική
τριµελή επιτροπή και ο ορισµός τους επικυρώνεται από το Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.
β) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής επιλέγεται µεταξύ των µελών του και ο ορισµός του επικυρώνεται από το Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»
Άρθρο 58
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Προµηθειών
και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων
1. Οι περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του
π.δ.
18/2018 (Α’ 31) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) τις προµήθειες των πάσης φύσεως αγαθών και τη φύλαξη,
καθαριότητα και λοιπές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία, για τις ανάγκες των
Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρικής Υπηρεσίας
και Περιφερειακών Υπηρεσιών), εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Τµήµα Δ’ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής
της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών,
β) τον ετήσιο προγραµµατισµό για τα υπό προµήθεια είδη και
των ως άνω υπηρεσιών, απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών, µέσω της συγκέντρωσης των προτάσεων από
τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Αυτοτελείς Διευθύνσεις
ή Τµήµατα των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους,».
2. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την υποστήριξη των προαναφερθέντων στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες).»
3.Οι περ. δ’ και ε’ της παρ. 4 του άρθρου 20 του π.δ. 18/2018
αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) την επίβλεψη συσκευασίας και αποστολής υλικών στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των Γενικών Αρχείων του Κράτους
(Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών),
ε) τον προγραµµατισµό της συντήρησης και επισκευής των
κρατικών αυτοκινήτων, ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων οργανικών µονάδων των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας των
Γενικών Αρχείων του Κράτους.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020
Το άρθρο 31 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Αποζηµίωση
Στους Προέδρους, τα µέλη και τους γραµµατείς των Επιτροπών, καθώς και τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό
που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του
παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015 (Α’ 176).»
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Άρθρο 60
Επιστηµονικές Επιτροπές Μουσικής
και Καλλιτεχνικής Παιδείας
Η παρ. 4 της υπ’ αρ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β’ 649), η οποία κυρώθηκε
µε την περ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296)
αντικαθίστανται ως εξής:
«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται πενταµελής Επιστηµονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:
αα) τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) ως Πρόεδρο,
αβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως µέλος,
αγ) δύο (2) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από Μουσικά Τµήµατα Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής, ως µέλη και
αδ) έναν (1) µουσικό εγνωσµένου κύρους, ως µέλος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή
αποσπασµένος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ή σε εποπτευόµενο από αυτόν φορέα. Η θητεία των
µελών της Επιτροπής είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται µε
όµοια απόφαση. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους
έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94) και ιδιαίτερα µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του
άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β’ της ίδιας υποπαραγράφου. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
γ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π. για θέµατα αρµοδιότητάς του που αφορούν στη µουσική παιδεία και στα µουσικά µαθήµατα που
διδάσκονται στα µουσικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται µεταξύ άλλων για:
γα) το πρόγραµµα σπουδών των µουσικών µαθηµάτων των µουσικών σχολείων,
γβ) τις αναθέσεις µουσικών µαθηµάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
γγ) τα προγράµµατα επιµόρφωσης µουσικών ειδικοτήτων,
γδ) τα κριτήρια απόδοσης µουσικών ειδικεύσεων,
γε) τη συγγραφή εγχειριδίων µουσικών µαθηµάτων,
γστ) την πιστοποίηση µουσικών ικανοτήτων.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται πενταµελής Επιστηµονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής
Παιδείας, η οποία αποτελείται από:
δα) τον αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π. ως Πρόεδρο,
δβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως µέλος,
δγ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Τµήµατα Κινηµατογράφου ή Θεατρικά ή Εικαστικά Τµήµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής,
ως µέλη και
δδ) έναν (1) καλλιτέχνη εγνωσµένου κύρους, ως µέλος.
ε) Οι διατάξεις της περ. β’ εφαρµόζονται και για την Επιστηµονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.
στ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
για θέµατα αρµοδιότητάς του που αφορούν στην καλλιτεχνική παιδεία και στα καλλιτεχνικά µαθήµατα που διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή
εισηγείται µεταξύ άλλων για:
στα) το πρόγραµµα σπουδών των καλλιτεχνικών µαθηµάτων
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των καλλιτεχνικών σχολείων,
στβ) τις αναθέσεις καλλιτεχνικών µαθηµάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
στγ) τα προγράµµατα επιµόρφωσης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων,
στδ) τα κριτήρια απόδοσης καλλιτεχνικών ειδικεύσεων,
στε) τη συγγραφή εγχειριδίων καλλιτεχνικών µαθηµάτων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά πτυχίων και κάθε είδους
αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν µαθητή
που φοίτησε στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πριν από το σχολικό
έτος 2020-2021, εκδίδονται εφεξής µε την αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδοµένα υπάρχουν
στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής µονάδας.
2. Η περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, όπως
αντικαθίσταται µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρµόζεται στους µαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ’ τάξη του Γυµνασίου από το σχολικό έτος 2020 – 2021 και εφεξής. Οι µαθητές που
φοίτησαν στη Γ’ τάξη του Γυµνασίου µέχρι και το σχολικό έτος
2019 – 2020 και δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν πριν την έναρξη του διδακτικού έτους 2020 - 2021, δύνανται να προσέλθουν σε εξετάσεις
επόµενου σχολικού έτους ή επόµενων σχολικών ετών, τον Ιούνιο
και τον Σεπτέµβριο, στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας
επίδοσης είναι µικρότερος από δέκα (10) και στην ύλη στην οποία
εξετάζονται κατά το σχολικό έτος της εξέτασης οι µαθητές της Γ’
τάξης.
3. Μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021, οι υποψήφιοι για την
εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων
Ελληνικών, της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας. Από το σχολικό
έτος 2021-2022 εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της υποπερ. βα’ της περ. β’ του άρθρου 4Α του
ν. 4186/2013,
όπως η περ. β’ του άρθρου 4Α του
ν. 4186/2013 αντικαθίσταται µε την παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 14, τις αρµοδιότητές της ασκεί η Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία
συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019, την υπ’ αρ. 176314/Δ6/18/12.11.2019
(Β’ 4181) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
και την υπ’ αρ. 180657/Δ6/19.11.2019 (ΥΟΔΔ 992) απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 1
και 2 του άρθρου 17, τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτήθηκαν, σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019 συνεχίζουν να
ασκούν τις αρµοδιότητες των ΕΠ.Ε.Σ..
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν µέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
και των ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 και την
παρ. 1 του άρθρου 17, επιλέγονται µε µόνο κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα.
4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η θητεία
των οποίων παρατάθηκε σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) αποκτούν οργανική
θέση ως εξής:
α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ.
ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής µετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν µετά
την τοποθέτησή τους µε θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά

κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο
της βαθµίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθµους της ίδιας περιοχής µετάθεσης.
β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου στην περιοχή µετάθεσης, όπου
ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται
οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθµίδας
τους, κατόπιν αίτησής τους, µαζί µε τους υπεράριθµους της ίδιας
περιοχής µετάθεσης.
γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής µετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία
ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν µετά
την τοποθέτησή τους µε θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο
της βαθµίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθµους της περιοχής µετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν
επιθυµούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής µετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου της βαθµίδας τους στην περιοχή µετάθεσης στην
οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθµίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, µετά
τους υπεράριθµους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής µετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν.
δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου σε περιοχή µετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο
υπηρετούν, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθµίδας τους κατόπιν αίτησής τους, µαζί µε τους υπεράριθµους της ίδιας περιοχής µετάθεσης. Αν δεν επιθυµούν να
τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής µετάθεσής τους,
τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου
της βαθµίδας τους, στην περιοχή µετάθεσης στην οποία ανήκει
το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συµµετάσχουν στη διαδικασία οριστικών
τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν µε θητεία ως Διευθυντές
σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωση στις περ. α’ έως δ’ της
παρούσας.
5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παραµείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση εφαρµογής του δεύτερου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019.
6. Αν παραταθεί η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι εκπαιδευτικοί των οποίων παρατείνεται η θητεία υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής,
διδακτικής, καθώς και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 20 του παρόντος στη διάρκεια του
διδακτικού έτους 2020-2021.
7. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν µε µονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ.
και τα ΠΕΙ.Σ. µπορούν, µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή σε περίπτωση
που δεν έχει συγκροτηθεί, µε απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. να συγκροτηθούν Π.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο,
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του σύµφωνα µε την περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 15, ένα (1) µέλος της περ. γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 15, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ένα (1) µέλος που είναι Σuντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τη
Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο λειτουργίας των
Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρούσας εφαρµόζεται το άρθρο15.
Ειδικά στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας δύναται
να συνιστώνται: α) πέντε (5) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Αττικής, εκ
των οποίων δύο (2) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων
κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τρεις (3) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων
κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και
β) τρεις (3) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, εκ
των οποίων µία (1) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κα-
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τάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και δύο (2) για την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων κατάταξης
και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
8. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατανέµονται στις Π.Ε.Π.Π.Σ. που συνιστώνται στις ανωτέρω
Π.Δ.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 7. Η κατανοµή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
στις Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 7, καθορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών. Με όµοια απόφαση µπορούν να συγκροτηθούν επιπλέον Π.Ε.Π.Π.Σ. στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας, αν το απαιτεί ο αριθµός των υποψηφίων. Η κατάρτιση
των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την επιλογή
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν µε µονοετή θητεία
κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ., ανατίθεται
στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, τα οποία γι’ αυτόν τον λόγο αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της παρ. 6 του άρθρου 19. Στην περίπτωση
που δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου της πρώτης
επιλογής των υποψηφίων, η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ανατίθεται στο ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεµένου σχολείου, στις συνεδριάσεις του οποίου, για τον σκοπό αυτόν,
συµµετέχει και ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο αφορά η επιλογή.
Για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει
µε τη συµµετοχή των µελών των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 ή µε τη συµµετοχή των µελών των περ. α’, β’ και δ’ της
παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει
συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του παρόντος. Για την εφαρµογή της παρούσας, οι διαδικασίες των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 ενοποιούνται και καταρτίζεται προσωρινός
αξιολογικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος περιλαµβάνει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και την κατάταξή τους σύµφωνα µε τα κριτήρια
των περ. α’ έως δ’ της παρ. 5 του άρθρου 19 και αναρτάται στις
ιστοσελίδες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενστάσεις των παρ. 7 και 8
του άρθρου 19 ασκούνται εντός της προθεσµίας της παρ. 9 και
εξετάζονται εντός της οριζόµενης προθεσµίας από το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης που υπάγεται στην
παρ. 7 του άρθρου 19, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναπροσαρµόζεται µε τη συµπερίληψη και µοριοδότηση
των κριτηρίων των περ. α’ έως δ’ της παρ. 5 του άρθρου 19 του
αποκλεισθέντος υποψηφίου. Η αποτίµηση του κριτηρίου της περ.
ε’ της παρ. 5 του άρθρου 19 γίνεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας
Π.Δ.Ε. ή την Π.Ε.Π.Π.Σ., στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται
το σχολείο της πρώτης επιλογής του υποψηφίου για τις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την αποτίµηση του κριτηρίου της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 19, καταρτίζονται από τις
Π.Ε.Π.Π.Σ. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Μετά την
αποτίµηση του κριτηρίου της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 19
από όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καταρτίζονται και κυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την
Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών των οικείων Π.Δ.Ε..
9. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 15 και
τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπορούν να καλύπτονται µε αποσπάσεις,
διάρκειας ενός σχολικού έτους εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα.
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση σε
µέχρι δύο συνολικά Πρότυπα ή Πειραµατικά Σχολεία της ίδιας
Π.Δ.Ε., µε σειρά προτίµησης. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που
αποσπώνται γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την
Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, αίτηµα για τη δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ.. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσµίας, που ορίζεται µε την πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή
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ΠΕΙ.Σ., της πρώτης επιλογής τους η οποία συνοδεύεται από τα
στοιχεία της ακαδηµαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το
ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα,
µε βάση τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 19. Για τη σύνταξη
των ανωτέρω πινάκων κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει µε τη
συµµετοχή των µελών των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου
17, ή µε τη συµµετοχή των µελών των περ. α’, β’, και δ’ της παρ. 5
του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
Για τον προσδιορισµό των υποκριτηρίων ανά κατηγορία κριτηρίων,
την αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στα ΕΠ.Ε.Σ. εφαρµόζεται αναλόγως η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 19. Οι αξιολογικοί πίνακες
κατάταξης υποβάλλονται αµελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ.
στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση η οποία τους ενοποιεί ανά Π.Δ.Ε. και κυρώνει. Η απόσπαση διενεργείται για ένα (1)
διδακτικό έτος µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης µε βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον
οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιµήσεις τους. Αν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών δεν καλυφθούν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δηµοσιεύεται νέα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται
κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
10. Αποκλειστικά και µόνο για το σχολικό έτος 2020-2021:
α) η εισαγωγή σε Γυµνάσιο, το οποίο έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος είναι Πειραµατικό και το οποίο χαρακτηρίζεται ως
Πρότυπο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13, µαθητών, οι
οποίοι εµπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4610/2019,
ήτοι µαθητών οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοίτησαν
σε Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν συνδεδεµένο µε
Πειραµατικό Γυµνάσιο, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο, γίνεται απευθείας χωρίς να υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων. Οι κενές θέσεις στις τρεις τάξεις του
Γυµνασίου καλύπτονται µε εξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων και
β) µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των µαθητών στα Πρότυπα Γυµνάσια της παρ. 2 του άρθρου 13, µε την επιφύλαξη της περ. α’
της παρούσας, καθώς και η κάλυψη κενών θέσεων στα Πρότυπα
Γυµνάσια και Λύκεια της ίδιας παραγράφου, δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όµοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και κάλυψης κενών θέσεων και
ρυθµίζονται άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης φύσεως, ζητήµατα εντός του πλαισίου αντιµετώπισης των συνεπειών από την
εµφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
11. Τα σχολεία, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
δεν λειτουργούν ως Π.Σ. και τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ.
σύµφωνα µε την. 2 του άρθρου 13 αποδίδουν απολυτήριο τίτλο
Π.Σ. από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.
Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
1. Επιµίσθια που έχουν καταβληθεί σε αποσπασµένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους από τη δηµοσίευση του ν.
4415/2016 (Α’ 159/6.9.2016) έως τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου βάσει των διατάξεων του ν. 4415/2016 (Α’ 159) και του ν.
817/1978 (Α’ 170) και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, θεωρούνται
νοµίµως καταβεβληµένα.
2. Ειδικά για τις παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερικό για το
σχολικό έτος 2020-2021, οι σχετικές αιτήσεις του πρώτου εδαφίου
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της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, µπορούν
να υποβληθούν µέχρι και δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 64
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),
β) η παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
γ) η παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
δ) η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
ε) τα άρθρα 74 έως 96, η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν.
4610/2019 (Α’ 70) και οι περ. ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 37
του π.δ. 18/2018,
στ) η παρ. 7 του άρθρου 32 της 79942/ΓΔ4/21.05.2019 κοινής
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων (Β’ 2005),
ζ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 136 του ν.
4610/2019 (Α’ 70) και
η) η παρ. 16 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
καθώς και η παρ. 19 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), η
οποία προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.4589/2019
(Α’ 13).

χουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου του
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι
ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του Ιδρύµατος.
2. Η τυχόν ύπαρξη ασυµβίβαστου της παρ. 1 ελέγχεται καθ’ όλη
τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη και σε
περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωµα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 68
Σώµα εκλεκτόρων
Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα
εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών
πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων
καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων
λεκτόρων του Α.Ε.Ι.. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους,
ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 69
Προκήρυξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων πραγµατοποιείται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον τρεις
(3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής των συνδυασµών
των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συγκλήτου, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η
τυχόν επαναληπτική ηµεροµηνία διεξαγωγής αυτής σε περίπτωση
ισοψηφίας και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία, η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
Σύγκλητος µεριµνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.

Άρθρο 65
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις µε άµεση και µυστική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4)
ακαδηµαϊκών ετών. Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της θητείας
ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 69.
2. Οι τοµείς ευθύνης και οι αρµοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται µε απόφαση του Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέµατα:
ακαδηµαϊκά, οικονοµικά, διοικητικά, φοιτητικής µέριµνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραµµατισµού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.
Άρθρο 66
Δικαίωµα υποψηφιότητας
1. Δικαίωµα υποψηφιότητας για το αξίωµα του Πρύτανη έχουν
οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν
σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας
των εκλογών. Δικαίωµα υποψηφιότητας για το αξίωµα του Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους
απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.
2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα µέλη Δ.Ε.Π., τα
οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόµενης θέσης.
3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να
εκλεγεί στο αξίωµα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο
Ίδρυµα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και
να εκλεγεί στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώµατα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες
στο ίδιο Ίδρυµα.
Άρθρο 67
Ασυµβίβαστα
1. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέ-

Άρθρο 70
Εκλογική διαδικασία
1. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταµελή Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύµατος και ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου,
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της
ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισµό της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συµµετέχουν όσα µέλη της
Συγκλήτου είναι υποψήφια µε κάποιον συνδυασµό. Σε περίπτωση
που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος µε την επιφύλαξη της
παρ. 3 του άρθρου 66, κατά τη συζήτηση του θέµατος ορισµού
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο
το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθµίδας της Συγκλήτου.
Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το
αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθµίδας, το οποίο συµµετέχει σε αυτή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες κάθε συνδυασµού για τα αξιώµατα του
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας κατά το άρθρο 66 και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έναν συνδυασµό, το οποίο
περιλαµβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τον
ορισµό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα της εκλογής και
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ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.
2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασµούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση
ισοψηφίας, επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψήφιων συνδυασµών που καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή
µεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασµών στην πρώτη θέση. Επί
νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαµβάνεται αυτή,
οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος συνδυασµός, αυτός
εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
3. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.
Άρθρο 71
Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε
λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία
εκλογής Πρύτανη επαναλαµβάνεται για το υπολειπόµενο χρονικό
διάστηµα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών
πραγµατοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύµφωνα µε την
οριζόµενη διαδικασία στα άρθρα 69 και 70. Εάν ο νέος Πρύτανης
αναλάβει καθήκοντα µετά τη συµπλήρωση των δύο (2) πρώτων
ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία αυτή δεν λαµβάνεται
υπόψη στους περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 66. Έως ότου
διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης,
καθώς και στην περίπτωση όπου ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους υπηρετούντες
Αντιπρυτάνεις, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η
άσκηση καθηκόντων Πρύτανη από έναν από τους υπηρετούντες
Αντιπρυτάνεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν εµπίπτει στους περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 66.
2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας
τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόµενος
ως αντικαταστάτης για το αξίωµα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να µην έχει οιοδήποτε κώλυµα εκλογής στο εν λόγω αξίωµα σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και
67. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα µετά τη συµπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη στον περιορισµό του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 66.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 72
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως «µετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή
σε αντίστοιχο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδηµίας (Α.Ε.Α.) µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί
είτε µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης.
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β) Ως «µετακίνηση» νοείται η µετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο
Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστηµονικού πεδίου, µε
αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί µέσω της επιτυχίας
του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε
µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης.
γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθµός µορίων,
ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τµήµα
Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συµµετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου.
δ) Ως «βάση µετεγγραφής» νοείται ο αριθµός των µορίων, ο
οποίος προκύπτει από τον αριθµό των µορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ’,
αφαιρουµένου του αριθµού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) µορίων.
ε) Ως «ατοµικό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3)
τελευταίων οικονοµικών ετών του φορολογητέου εισοδήµατος
του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή
εισοδήµατος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’
167).
στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα» νοείται ο µέσος
όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσµατος του φορολογητέου εισοδήµατος των µελών
της οικογένειας του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση, ήτοι
των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι
άγαµοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδηµα, κατά την έννοια
του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του
αιτούντος µετεγγραφή είναι διαζευγµένοι, υπολογίζεται το εισόδηµα και των δύο γονέων.
ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδηµα» νοείται το υψηλότερο µεταξύ
του ατοµικού εισοδήµατος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού
εισοδήµατος. Εφόσον ο αιτών τη µετεγγραφή ή µετακίνηση είναι
άνω των 25 ετών, άγαµος και διαθέτει ατοµικό εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ατοµικό του εισόδηµα.
Άρθρο 73
Δικαιούχοι µετεγγραφής – Προϋποθέσεις
1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν
σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε µέσω της επιτυχίας τους στις
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της
άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά
κατηγορία δικαιούχων µετεγγραφής.
2. Ως κατηγορίες µετεγγραφής νοούνται οι εξής:
α) µετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων
του άρθρου 75,
β) µετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου
76,
γ) µετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78,
δ) κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή του άρθρου 79.
3. Γενική προϋπόθεση για µετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τµηµάτων σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδηµαϊκή λειτουργία
του Τµήµατος µετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών µε το
Τµήµα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη µετεγγραφή φοιτητή
στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των
µορίων της βάσης µετεγγραφής του Τµήµατος στο οποίο αιτείται
τη µετεγγραφή.
4. Η αίτηση µετεγγραφής πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά και
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 (Α’ 75). Η µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου κάθε έτους και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η
αντιστοιχία των Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και
των Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η από-
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φαση ισχύει για τις µετεγγραφές του επόµενου ακαδηµαϊκού
έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης σε
αυτήν του σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούµενη γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την
έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των
Προγραµµάτων Σπουδών και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται.
6. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των
διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).
Άρθρο 74
Λόγοι αποκλεισµού
1. Από τη διαδικασία µετεγγραφής ή µετακίνησης σε άλλο
Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες
κατηγορίες φοιτητών:
α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος
προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, όπου φοιτούν,
β) όσοι έχουν λάβει µετεγγραφή ή µετακίνηση σε άλλο Τµήµα
του ιδίου επιστηµονικού πεδίου,
γ) όσοι, µε αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για
όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους
υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. µε τις κάτωθι κατηγορίες:
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,
δδ) υπότροφοι οµογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραµµα Σπουδών
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.
2. Αποκλείεται η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµάτων Α.Ε.Ι. µε έδρα
την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η
Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουµένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Άρθρο 75
Μετεγγραφή βάσει οικονοµικών
και κοινωνικών κριτηρίων
1. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.
όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδηµαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου
εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά µε τον αριθµό των φοιτητών
τον οποίο δύνανται να µετεγγράψουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.
ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
του συνολικού αριθµού των εισακτέων του οικείου Τµήµατος. Σε
περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων µετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην
αµέσως µεγαλύτερη ακέραιη µονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα
Τµήµατα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..
3. Ο αιτών µετεγγραφή µοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων
ως εξής:
α) Οικονοµικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αβ) τέσσερα (4) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού
(3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),
αγ) τρία (3) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται
από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως
το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) δύο (2) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται
από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01)
έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.
Η µοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα’ έως και αδ’ γίνεται
πάντα διαζευκτικώς.
β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) ενάµισι (1,5) µόριο, εάν ο αιτών είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόµενο κατά ήµισυ (0,5) µόριο για κάθε άγαµο
τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόµενα κατά ήµισυ (0,5) µόριο για κάθε άγαµο
τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα
και πέντε (5) µόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαµου γονέα,
βε) ένα (1) µόριο για κάθε µέλος της οικογένειας του αιτούντος
(γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67%
και άνω, πιστοποιούµενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα της
υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων µετεγγραφής µε
τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της
παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης
του συνόλου των µορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής των
αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός
αριθµός µετεγγραφοµένων να µην υπερβαίνει το ποσοστό της
παρ. 1.
Άρθρο 76
Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί µετεγγραφή αποκλειστικά
κατά το πρώτο έτος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τµήµατα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία
εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο µεταξύ
τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαµένουν µόνιµα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
β) τα αδέλφια της περ. α’ συµπεριλαµβανοµένου του αιτούντος,
δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν
υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για
την απονοµή του τίτλου σπουδών,
γ) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το
ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.
2. Οι µετεγγραφές του παρόντος πραγµατοποιούνται καθ’
υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.
3. Ως προς τις µετεγγραφές της παρ. 1, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το
οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενό-
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τητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί
σε αντίστοιχο Τµήµα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα
της µόνιµης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα
ή επικαρπία κατοικίας,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τµήµατα τα οποία
εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.
4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν
εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τµήµα της Περιφερειακής
Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
Άρθρο 77
Μετακίνηση σε Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου
1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφής κατά το πρώτο
έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τµήµα µε αυτό στο οποίο έχει
εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση µετακίνησης
σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το
άρθρο 75, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης µετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο
75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι
συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο µορίων βάσει οικονοµικών και
κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το
άρθρο 76, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης µετεγγραφής.
2. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών των περ. α’ και β’ της
παρ. 1:
α) δύνανται να περιλαµβάνουν έως πέντε (5) Τµήµατα του ίδιου
επιστηµονικού πεδίου µε σειρά προτίµησης, και εντός δύο (2) το
πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τµήµατα, τα
οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του µηχανογραφικού του δελτίου και για
τα οποία συγκεντρώνει τα µόρια της βάσης εισαγωγής,
β) ικανοποιούνται µετά την ολοκλήρωση των µετεγγραφών σύµφωνα µε το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τµήµατα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά
έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,
γ) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και
4 του άρθρου 75.
3. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών της περ. γ’ της παρ.
1:
α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του
άρθρου 75,
β) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και
4 του άρθρου 76.
Άρθρο 78
Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών
Δικαίωµα µετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ.
1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε µία
από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), τα οποία έχουν
δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας που τραυµατίστηκαν θανάσιµα κατά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωµα
µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δια-
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µένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
γ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούµενη
από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες
από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ' αρ.
Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή
έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε
συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής
στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως
µόνιµη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική
µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης,
δ) κρατούµενοι σε Κατάστηµα Κράτησης της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές
µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τµήµα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης στο
οποίο κρατούνται κατά την ηµεροµηνία της αίτησης µετεγγραφής
τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα
όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης δεν υπάρχει Τµήµα
Α.Ε.Ι. ή συναφές Τµήµα µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε
οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο
ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τµήµα, το οποίο
εδρεύει σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί
το Κατάστηµα Κράτησής τους,
ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β’ 272)
απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,
στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της
Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση
του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ.
Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β’ 272) απόφαση της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,
ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφηµερίου και
φοιτούν σε Ιερατικό Τµήµα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στο Ιερατικό Τµήµα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται
στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 79
Κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή/µετακίνηση
1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής δύναται
να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους
αποκλειστικά για σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόµενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής: α)
σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή µελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της υπ' αρ.
Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και µέσω διαδικασίας η
οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, β) θάνατος συγγενούς α’ βαθµού εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή ή β’
βαθµού εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή, ο οποίος επήλθε εντός ενός
έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση
µετεγγραφής, γ) κυοφορούσες φοιτήτριες µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, και εφόσον
αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωµατική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας ή της
γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία
τεκµηριώνεται µε βάση τα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα
Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, µε εκείνο του Τµήµατος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υπο-
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βάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου
επιστηµονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα µόρια της
βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τµήµα προέλευσης.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση εµπίπτει σε λόγους αποκλεισµού, όπως
αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74, τότε η Επιτροπή της παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί οµόφωνα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’
εξαίρεση µετεγγραφής ή µετακίνησης.
4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση δεν
µπορεί να αφορά σε πραγµατικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης µετεγγραφής ή µετακίνησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος πενταµελής Επιτροπή µε
αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων µετεγγραφής
ή µετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) µέλος, το
οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) µέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1)
εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος ορίζεται από
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και έναν (1) εκπρόσωπο
κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον
Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άµισθη και τα µέλη της δεν λαµβάνουν κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση για τη συµµετοχή
τους σε αυτή.
Η απόφαση ορισµού της Επιτροπής δεν δηµοσιοποιείται πριν
από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδηµαϊκό
έτος.
Άρθρο 80
Αίτηση θεραπείας
Κατά των αποτελεσµάτων των αιτήσεων µετεγγραφής δύναται
να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ηµερών ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλµατος,
το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την
υποβολή της αίτησης µετεγγραφής.
Άρθρο 81
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Ο αριθµός των µορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισµό της βάσης µετεγγραφής στην περ. δ’ του άρθρου 72 δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής και µετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης τους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής του
άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75 και 76
δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 82
Ίδρυση
1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν προγράµµατα σπουδών
πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράµµατα
Σπουδών - Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχε-

διασµό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστηµονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που
εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων
σχολείων µε φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόµενοι,
εφόσον έχουν παρακολουθήσει µε πλήρη φοίτηση τις τελευταίες
δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκοµίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναµο
τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας
στην οποία αποφοιτούν.
2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαµβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ.
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση
της Συγκλήτου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον τίτλο, το περιεχόµενο και τον σκοπό του προγράµµατος,
β) τον συνολικό αριθµό των εισακτέων φοιτητών του προγράµµατος,
γ) το ύψος των ενδεχόµενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς
πόρους του προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 86,
δ) τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, ο οποίος περιλαµβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράµµατος, τους
πόρους και τις βασικές υποδοµές λειτουργίας του,
ε) τη µελέτη σκοπιµότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι
επιστηµονικοί, επιστηµολογικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν σηµαντική τη λειτουργία του προγράµµατος, ο βαθµός
σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του
προγράµµατος,
στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά
δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίζονται ανά περίπτωση,
ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος,
η) το προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδών στο οποίο εµπεριέχονται οι τίτλοι των µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το
κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές µονάδες
κάθε µαθήµατος, η χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση
των µαθηµάτων, καθώς και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακών µαθηµάτων,
θ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,
ι) την επίσηµη γλώσσα διοργάνωσης,
ια) τις πιστωτικές µονάδες που απαιτούνται για την απονοµή του
τίτλου σπουδών σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4009/2011 (Α’
195),
ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,
ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραµµάτων για τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράµµατος σπουδών
της περ. η’ για την εκµάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,
ιδ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του προγράµµατος.
3. Ξ.Π.Σ. µπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση των
Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων, µε τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο οποίο περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον
τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθµός των µελών µε τον
οποίο συµµετέχει κάθε συνεργαζόµενο Τµήµα στην Επιτροπή
Προγράµµατος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 83, όπως επίσης
και η τυχόν κατανοµή των πόρων µεταξύ των συνεργαζόµενων
Τµηµάτων. Σε περίπτωση διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., η απόφαση ίδρυσης λαµβάνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, το οποίο αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύµατος.
4. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούµενη πιστοποίηση
των προγραµµάτων αυτών από το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σύµφωνα
µε την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).
Μετά την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύµφωνα µε την υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4653/2020.
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5. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, µε επιµέλεια
του οικείου Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της απόφασης.
Άρθρο 83
Όργανα διοίκησης
1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία
των Ξ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα:
α) η Σύγκλητος του Ιδρύµατος,
β) η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (Επιτροπή),
γ) ο Διευθυντής του Προγράµµατος (Διευθυντής).
2. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. είναι το αρµόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου
82, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών και
την κατάργηση του Ξ.Π.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρµοδιότητες σχετικά µε θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού, οικονοµικού
και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται
από τον παρόντα νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. α) Η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών αποτελείται από
επτά (7) µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων σε περίπτωση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., µε
γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο του Ξ.Π.Σ., εκ των
οποίων τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της
Συνέλευσης του Τµήµατος. Σε περίπτωση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη
του προγράµµατος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν
καµία αποζηµίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων
τους.
β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης
της παρ. 2 του άρθρου 82, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε
τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., για το οποίο αρµόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,
ββ) ορίζει από τα µέλη της τον Διευθυντή του προγράµµατος
και τον Αναπληρωτή του,
βγ) κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων του
Ξ.Π.Σ.,
βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ.,
βε) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του
Ξ.Π.Σ.,
βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειµένου να απονεµηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,
βζ) εγκρίνει τις µετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση που αυτό δεν διαµένει µόνιµα στον τόπο διεξαγωγής του
Ξ.Π.Σ.,
βη) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, η οποία σχετίζεται µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράµµατος.
4. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις
της,
β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι.
θέµατα σχετικά µε την αποτελεσµατική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,
γ) είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος σύµφωνα
µε το άρθρο 56 του ν. 4485/2017,
δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, η οποία ορίζεται στην
απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή που εξουσιοδοτείται νοµίµως να
ασκεί από την Επιτροπή.
Άρθρο 84
Διδακτικό προσωπικό
1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Σ. δύναται, να ανατεθεί κατόπιν
απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
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σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του
ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. µε πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόµιµων
υποχρεώσεών τους,
β) οµότιµους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. του
οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,
γ) διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (A’ 112),
δ) ακαδηµαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011 (A’ 195),
ε) επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.
4009/2011,
στ) ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α’ 258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν διδακτική
εµπειρία και επαρκή επιστηµονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,
ζ) νέους επιστήµονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική
εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Ξ.Π.Σ..
2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγµατοποιείται µε απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε την
ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..
3. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνανται να αµείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ.. Το ύψος της
αµοιβής του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται µε απόφαση της
Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών κατ’ αντιστοιχία της αµοιβής
των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 και του διδακτικού έργου, το οποίο ανατίθεται ανά περίπτωση.
Άρθρο 85
Λοιπό προσωπικό
1. Για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:
α) τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, µε
ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αµοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου
83,
β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.
2. Η αµοιβή του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά
τους πόρους του Ξ.Π.Σ..
Άρθρο 86
Πόροι
1. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. µπορούν να προέρχονται από: α) τέλη
φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήµατα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή
προγράµµατα, και ε) από ιδίους πόρους του οικείου Α.Ε.Ι..
2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγµατοποιείται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το οποίο έχει αναλάβει τη
διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος σε περίπτωση διιδρυµατικού προγράµµατος. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης της παρ. 5 του άρθρου
59 του ν. 4485/2017, ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..
3. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού, και εφόσον
υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα, αυτά δύναται να διατίθενται για την
κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων του Ξ.Π.Σ..
Άρθρο 87
Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού
Οι µετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., το
οποίο δεν διαµένει µόνιµα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ., εγ-
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κρίνονται από την Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 83. Οι δαπάνες µετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους µετακινούµενους µετά την προσκόµιση των
σχετικών παραστατικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαρ.
Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
Άρθρο 88
Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών
διπλής ειδίκευσης
1. Δύο ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν
στην απονοµή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου µε
ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα.
2. Το πρόγραµµα σπουδών της περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου
82 στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται µε τέτοιο τρόπο,
ώστε τα προσφερόµενα µαθήµατα να αντιπροσωπεύουν ισοµερώς κάθε γνωστικό αντικείµενο του Ξ.Π.Σ..
3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόµενα
Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό µνηµόνιο
συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της
συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης
της παρ. 2 του άρθρου 82. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση,
οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 89
Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών
1. Δύο ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξ.Π.Σ., τα οποία οδηγούν στην απονοµή δύο ισότιµων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή
διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου.
2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προσαυξηµένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια
των λοιπών προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου.
3. Το πρόγραµµα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι ένα
ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους µη αυτοτελή προγράµµατα σπουδών, το καθένα εκ των
οποίων διαρθρώνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία της περ. η’ της
παρ. 2 του άρθρου 82. Στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 82
ορίζονται οι πιστωτικές µονάδες που απαιτούνται για την απονοµή του κάθε ενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ. σύµφωνα
µε το άρθρο 30 του ν. 4009/2011.
4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόµενα Τµήµατα
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ.
2 του άρθρου 82. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση,
διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 90
Θερινά προγράµµατα σπουδών
1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν θερινά προγράµµατα
σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον δύο (2) εβδοµάδων, τα οποία
απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Τα θερινά προγράµµατα σπουδών ιδρύονται µε απόφαση
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και δύνανται να έχουν τέλη φοίτησης,
το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσής τους. Στην
ίδια απόφαση ορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του θερινού προγράµµατος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, τις
πιστωτικές µονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη
γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της
ελληνικής, και άλλες λεπτοµέρειες.
3. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων των θερινών προγραµ-

µάτων σπουδών πραγµατοποιείται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..
Άρθρο 91
Συνεργασίες µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής
Τα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. του
άρθρου 82, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 88 και διπλά
Ξ.Π.Σ. του άρθρου 89 σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης
σχετικού µνηµονίου συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι
ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυµάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82,
καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά µε τη διοργάνωση προγράµµατος. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση
και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 92
Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών
1. Το Α.Ε.Ι. δύναται να µεριµνήσει για τη σύναψη σύµβασης µε
αντικείµενο την οµαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των
Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη, βάσει των
διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και του άρθρου 66 του ν.
4485/2017 (Α’ 114). Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, νοσοκοµειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου.
2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1 βαρύνει
τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης, όπως
αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..
Άρθρο 93
Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται µονάδα µε αντικείµενο την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται στα προγράµµατα σπουδών του Α.Ε.Ι. και ειδικότερα την επικοινωνία µε
άλλους φορείς του Δηµοσίου για θέµατα σχετικά µε τη διαµονή
και την εγκατάστασή τους στην ηµεδαπή.
2. Έως την έκδοση του Οργανισµού του οικείου Α.Ε.Ι., το επίπεδο, η δοµή και η οργανωτική διάρθρωση της µονάδας της παρ.
1 ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου.
3. Η µονάδα δύναται να στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό
του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετο προσωπικό. Η επιλογή του πρόσθετου
προσωπικού πραγµατοποιείται µέσω δηµόσιας πρόσκλησης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.
4. Για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας
και των κοινών λειτουργικών αναγκών των Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι., µε
απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου
Α.Ε.Ι., δύναται να δηµιουργείται έργο από τους ίδιους πόρους
του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. κατά την περ. β’ της παρ. 6 του
άρθρου 59 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 94
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής
για λόγους σπουδών
Το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής
σε φοιτητές α’, β’ και γ’ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.
1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, τα
οποία προσφέρουν προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου
και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουν τριµερείς συµβάσεις
µε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας εδρεύει το
A.E.I. για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής σε φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δε-
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κτοί στα προγράµµατα σπουδών τους και εισέρχονται στην Ελλάδα µε εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές, υπό τους εξής
όρους:
α) Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον: αα)
τριετής για προγράµµατα πρώτου κύκλου, αβ) ετήσια για προγράµµατα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράµµατα
τρίτου κύκλου,
β) πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 για τη
χορήγηση αδειών διαµονής στο πλαίσιο τέτοιων συµβάσεων.
Η σύµβαση της παρούσας παραγράφου δύναται να αφορά το
σύνολο ή µέρος των προγραµµάτων σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι.,
τα οποία κάνουν δεκτούς, ως φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών.
2. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων της παρ. 1, το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατά τόπο αρµόδια
Αποκεντρωµένη Διοίκηση εκπροσωπείται από τον Συντονιστή
της, και το Α.Ε.Ι. από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
3. Στις συµβάσεις της παρ. 1, ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ο αριθµός των προγραµµάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. και στα οποία δύναται να εισαχθούν
πολίτες τρίτων χωρών,
β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράµµατος σπουδών,
γ) ο ανώτατος αριθµός εισακτέων ανά πρόγραµµα σπουδών
και ακαδηµαϊκό έτος,
δ) η υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρµοδιότητα
την προετοιµασία του πλήρους φακέλου, ο οποίος περιλαµβάνει
την αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής λόγω σπουδών και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, ο
οποίος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα σπουδών του Α.Ε.Ι.,
ε) οι ειδικοί λόγοι οι οποίοι συντρέχουν για τη σύναψη της σύµβασης, η διάρκεια ισχύος της σύµβασης και η δυνατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών.
4. Η αίτηση χορήγησης της άδειας διαµονής του παρόντος
υποβάλλεται, µε µέριµνα του οικείου Α.Ε.Ι. προς την αρµόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της
άδειας διαµονής, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της παρ.
1 του άρθρου 136.
5. Η άδεια διαµονής του παρόντος χορηγείται µε απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το αργότερο εντός
προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούµενων βιοµετρικών στοιχείων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου 1 του ν. 4018/2011.
6. Η άδεια διαµονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονη µε την
ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράµµατος σπουδών, στο
οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας. Εφόσον υφίσταται ανάγκη ανανέωσης για την ολοκλήρωση των σπουδών του
πολίτη τρίτης χώρας, η άδεια διαµονής δύναται να ανανεώνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 στο πλαίσιο της ταχύρρυθµης διαδικασίας του παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 34 προς
την αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης βαρύνει
το οικείο Α.Ε.Ι..
7. Μετά τη σύναψη της σύµβασης της παρ. 1, το Α.Ε.Ι. ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο, τις ελληνικές προξενικές αρχές
τρίτων χωρών από τις οποίες επιθυµούν να εισέλθουν πολίτες
προκειµένου να εγγραφούν σε προγράµµατα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., για την ισχύουσα σύµβαση και τους όρους διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής για πολίτες τρίτων
χωρών.
8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθµίζονται τυχόν θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ιδίως ως προς το
περιεχόµενο της σύµβασης για τη διαδικασία ταχείας χορήγησης
αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει
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δεκτοί να φοιτήσουν σε προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Ι.,
καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό θέµα.
Άρθρο 95
Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.
Όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδηµαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράµµατος σύµφωνα µε την περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 82.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 96
Διαδικασία εκλογής Κοσµήτορα
1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α’114) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσµήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και
επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας
Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και
όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται
την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων
τους.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε
εργάσιµη ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς
από τους υποψήφιους Κοσµήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή
επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε
εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) των έγκυρων ψήφων.»
4. Στο άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) προστίθεται παρ.
13 ως εξής:
«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.»
Άρθρο 97
Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή
Προέδρου Τµήµατος
1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών
πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων
καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων
λεκτόρων του οικείου Τµήµατος. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν
δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η
απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή
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Προέδρου είναι άµεση και µυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιµη
ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής
ψηφοφορίας την ακριβώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα.»
3. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή
σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής
διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µόνο
υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.»
4. Στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 12 ως
εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας.».
Άρθρο 98
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τοµέα
Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α’114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τοµέα
απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας,
των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του
οικείου Τοµέα. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους,
ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, που
περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία
είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε κάλπη. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για έναν µόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνοµά του. Διευθυντής εκλέγεται
ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την
απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται αµέσως, την ίδια ηµέρα, µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις
περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση
συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.».
Άρθρο 99
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του
ν.
4485/2017 (Α’114) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στα µέλη
Δ.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίου συµπεριλαµβάνονται όσα τελούν σε επιστηµονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
4009/2011 (Α’ 195) και όσα βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων
της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011» ή δυνάµει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης
καθηκόντων λόγω εκλογής ή διορισµού σε θέση ή αξίωµα µε το
οποίο η ιδιότητα του µέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυµβίβαστη. Ο
επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αµοιβή ή άλλου είδους αποζηµίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.
2. Στο άρθρο 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. ως εξής:
«4. Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος ενός έργου/προγράµµατος

µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., το οποίο τελεί σε επιστηµονική
άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).»
3. Οι προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 87 του
ν.
4485/2017 παρατείνονται έως 31.12.2020.
Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι παρεµβατικές και µη παρεµβατικές κλινικές
µελέτες δεν εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων της Ε.Η.Δ.Ε και
για την υλοποίηση αυτών απαιτείται µόνο η έγκριση διενέργειας
αυτών από την εκάστοτε αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, διοικητικό
όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών µελετών.»
Άρθρο 101
Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)
1. Το Εθνικό Κεντρο Επιµορφωσης Εκπαιδευτικων (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.),
που ιδρύθηκε µε το άρθρο 9Α του
ν. 2552/1997 (Α’
266) καταργείται και οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσµήτορες και ένα µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. από
κάθε Σχολή.»
Άρθρο 102
Θέµατα φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος
Μετάφρασης και Διερµηνείας
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
1. Από την 1η.09.2020 οι εγγεγραµµένοι φοιτητές του Τµήµατος Μετάφρασης και Διερµηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, εντάσσονται αυτοδικαίως
στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών. Οι φοιτητές του προηγούµενου εδαφίου συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος
Τ.Ε.Ι. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των παραπάνω φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής του οικείου Α.Ε.Ι..
2. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χορήγηση
πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, σε φοιτητές και
αποφοίτους του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρµόδια είναι τα όργανα του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, χωρίς να
επέχουν ακυρότητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν από το
Τµήµα Μετάφρασης και Διερµηνείας µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης των τίτλων
σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του προηγούµενου
εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοιτους του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυµούν την αντικατάσταση εκείνων των οποίων έχουν εκδοθεί µέχρι και την
έναρξη ισχύος του παρόντος, από το Τµήµα Μετάφρασης και
Διερµηνείας.
Άρθρο 103
Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τµηµάτων Α.Ε.Ι. σε
αναστολή
Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α’12) αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Στα Τµήµατα της παρ. 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγε-
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γραµµένοι φοιτητές πρώην Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), η εκπαιδευτική λειτουργία συνεχίζεται
µόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών του πρώην Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Στην περ. στ’ της
παρ. 1, η εκπαιδευτική λειτουργία του εν λόγω τµήµατος συνεχίζεται µόνο για την οργάνωση και προσφορά προγραµµάτων
σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.».
Άρθρο 104
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020
1. Η ισχύς της απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.
4653/2020 (Α’12) άρχεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του ν. 4653/2020.
2. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4653/2020 προστίθεται η φράση «ή των Οµάδων Εσωτερικής
Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., καθώς και από
φοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα προσόντα της δηµόσιας
πρόσκλησης εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών που εκδίδεται µε
απόφαση του Σ.Α.Π.».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Στις περιπτώσεις που η µόνιµη κατοικία των προσώπων της
προηγούµενης παραγράφου βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιοµέτρων από την έδρα του
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που για
τη µετακίνησή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται
θαλάσσια µετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών µιλίων, δύναται να καταβάλλεται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση προς αντιµετώπιση των εξόδων µετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων.
Το ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη µετεγκατάσταση των υπαγοµένων στην παρούσα
ρύθµιση δεν καταβάλλεται καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης που
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Η πρόσθετη µηνιαία
αποζηµίωση των προηγούµενων εδαφίων δεν εµπίπτει σε καµία
κατηγορία εισοδήµατος, είναι αφορολόγητη και εξαιρείται από
το όριο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
4354/2015 (Α’ 176). Οι εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις
υπ’ αρ. 41472/Ζ1/30-3-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) και 41930/Ζ1/3103-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) παραµένουν σε ισχύ.»
Άρθρο 105
Συνεργασία Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων
και Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.
Είναι δυνατή η συνεργασία µεταξύ των δύο Πανεπιστηµιακών
Νοσοκοµείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, καθώς και η συνεργασία
µεταξύ των δύο προηγούµενων µε τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
στον εκπαιδευτικό και επιστηµονικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς παροχής υπηρεσιών υγείας σύµφωνα µε τις ανάγκες των
συνεργαζόµενων νοσοκοµείων. Κατά παρέκκλιση της κείµενης
νοµοθεσίας η συνεργασία και οι όροι αυτής εγκρίνονται µε απόφαση των Διοικήσεων των συνεργαζόµενων Νοσοκοµείων και
στον βαθµό που αφορά τη συνεργασία τους µε τα νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ. µε έγκριση της οικείας, ή σε περίπτωση περισσοτέρων
συναρµόδιων, των αντίστοιχων συναρµόδιων Δ.Υ.ΠΕ..
Άρθρο 106
Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι.
1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ.
387/1983 (Α’ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Δ.Σ. της Λέσχης συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’45) έστω και αν δεν
έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων ή µολονότι έχουν υποδειχθεί και νοµίµως προσκληθεί προς τούτο,
δεν προσέρχονται στις συνεδριάσεις του υπό την προϋπόθεση
της παρουσίας όλων των λοιπών τακτικών ή αναπληρωµατικών
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µελών.»
2. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ.
387/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45) έστω και αν δεν
έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων ή αν
και έχουν υποδειχθεί και νοµίµως προσκληθεί προς τούτο, δεν
προσέρχονται στις συνεδριάσεις τους υπό την προϋπόθεση της
παρουσίας όλων των λοιπών τακτικών ή αναπληρωµατικών
µελών.»
Άρθρο 107
Μεταπτυχιακά διπλώµατα του Διεθνούς Κέντρου
Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών
Το άρθρο 46 του ν. 4559/2018 (Α’142) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 46
Μεταπτυχιακά διπλώµατα διεθνών οργανισµών
Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα που απονέµονται από το Διεθνές
Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν ήδη απονεµηθεί από το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, είναι ισότιµα προς τα µεταπτυχιακά διπλώµατα των
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 11
του
ν. 3328/2005 (Α’ 80).»
Άρθρο 108
Ρυθµίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους
και των συµβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Στο άρθρο 2 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109) προστίθεται παρ. 9 ως
εξής:
«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020:
α. Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.
β. Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 26 Ιουνίου.
γ. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, για την παραπάνω παράταση δεν
απαιτείται υπογραφή τροποποιητικής σύµβασης εργασίας και
ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.»
Άρθρο 109
Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1. Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση Διευθυντή, µε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης, µέλος Δ.Ε.Π, ή Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. ή εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος αποσπάται στο Ι.Ε.Π. µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, ή εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
2. Τα προσόντα του Διευθυντή, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα στο πρόσωπό του, καθώς και το όργανο, τα κριτήρια και η
διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής του, καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ι.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα
επιλογής. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε (5) έτη και µπορεί
να ανανεώνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η θητεία του Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται αζηµίως για το Ι.Ε.Π.
πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναµία ή
σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, µε πράξη του
Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.».
2. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παρ. 37 ως
εξής;
«37. Έως τον καθορισµό στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. των προσόντων του Διευθυντή του Ι.Ε.Π., των κωλυµάτων και των ασυµβιβάστων στο πρόσωπό του, καθώς και
του οργάνου, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής του, τα ανωτέρω καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ι.Ε.Π..»
Άρθρο 110
Κατ' εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
δικαιολογητικών επιµισθίων εξωτερικού
Στο άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), η φράση «Έως την 31η Μαΐου 2020»
αντικαθίσταται από τη φράση «Έως την 30ή Ιουνίου 2020».
Άρθρο 111
Ειδικές ρυθµίσεις για την καταβολή
επιµισθίου εξωτερικού
Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιµίσθιου εξωτερικού στους δικαιούµενους αυτό αποσπασµένους στο εξωτερικό
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους
συντονιστές εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το χρονικό διάστηµα από 1.5.2020 έως και 30.6.2020
λογίζεται ως χρονικό διάστηµα προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Άρθρο 112
Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα Συντονιστών
Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αρµόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού µπορεί να αποφασίζει την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ή την επαναλειτουργία
ελληνόγλωσσων σχολικών µονάδων, καθώς και κάθε άλλης µορφής οργανωτικής δοµής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του
εξωτερικού, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016
(Α’ 159, διόρθ. σφάλµ. Α’ 165), ανάλογα µε τις συνθήκες, και τα
µέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
τις συνέπειές τους σε κάθε χώρα. Το παρόν ισχύει αναδροµικά
από την 1η.05.2020.
Άρθρο 113
Φοίτηση µαθητών υπηκοότητας κράτους - µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου
ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα
Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η φοίτηση µαθητών µε υπηκοότητα κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου,
που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α’ 2), όταν ακολουθείται:
α) πρόγραµµα σπουδών κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή
β) συνδυαστικό πρόγραµµα όπου µια από τις εµπλεκόµενες
χώρες είναι κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή
γ) πρόγραµµα σπουδών Διεθνούς Απολυτηρίου (International

Baccalaureate) για την υποχρεωτική εκπαίδευση, πιστοποιηµένο
για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισµό Διεθνούς Απολυτηρίου
(International Baccalaureate Organization).».
Άρθρο 114
Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), των οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2020, και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα άρθρα 65 έως 71 και την παρ.
1 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µονοµελών οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία
δεν συµπεριλαµβάνονται στην παρ. 1, και οι οποίες έχουν ήδη
προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 98 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020.
3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά.
Άρθρο 115
Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου
και Μουσείου
Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής,
Εργαστηρίου και Μουσείου διεξάγεται µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 116
Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών
Προγραµµάτων Σπουδών
1. Στο άρθρο 3 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) προστίθεται παρ. 9 ως
εξής:
«9. Τα προγράµµατα δεύτερου κύκλου σπουδών, τα οποία παρέχονται από το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών και έχουν ιδρυθεί ή επανιδρυθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 {Α’ 114), εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την απόφαση
ίδρυσής τους και τον Κανονισµό Λειτουργίας τους.».
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.
4610/2019 καταργούνται.
Άρθρο 117
Διευθυντής Κλινικής
Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 29Α του ν. 4485/ 2017 (Α’
114) προστίθενται εδάφια δ’ και ε’ ως εξής:
«Απαγορεύεται η υποψηφιότητα προσώπων που αποχωρούν
λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόµενης θέσης, εκτός αν στην
κλινική υπηρετεί ένα µόνο µέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος
υποψήφιος.»
Άρθρο 118
Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης
Κενές θέσεις προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιπέδου Διεύθυνσης
ή Τµήµατος, στις οποίες µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ. 18/2018,
Α’ 31), µπορούν να καλύπτονται από στελέχη εκπαίδευσης, τα
οποία αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της
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περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’ 186). Τα εν
λόγω στελέχη αναπληρώνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, ως στελέχη εκπαίδευσης, αν για
οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης
ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί.

Πανεπιστηµίου, ως καθολικού διαδόχου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή συµβατικού
όρου που τυχόν έχει συµπεριληφθεί στην µε αριθµ. 86934/8/2017
συµβολαιογραφική πράξη.

Άρθρο 119
Μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων Επαγνελµατικής Κατάρτισης και
του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

Η περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)
τροποποιείται ως εξής:
«β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελµατικών συµβούλων, όπως
αυτός µετονοµάσθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.
2817/2000 (Α’ 78): αα) πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή
Ειδικής Αγωγής ή φιλολογίας των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής
και ββ) µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη συµβουλευτική και
τον επαγγελµατικό προσανατολισµό Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής».

1. Στους µαθητευόµενους των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων
µέτρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση µε το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής
κάλυψής τους, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της επιβολής του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών κάθε τύπου και βαθµού, µέχρι την επαναλειτουργία τους. Το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο των προγραµµάτων ολοκληρώνεται κανονικά, µε την
αναστολή των έκτακτων µέτρων, µε ισόχρονη παράταση των
συµβάσεων µαθητείας και του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της µάθησης στην εκπαιδευτική δοµή. Το ποσό της έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης µπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής
τους, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 120
Έκτακτα ζητήµατα για τη λειτουργία
της Ακαδηµίας Αθηνών
1. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα της Ακαδηµίας Αθηνών, η
οποία παρατάθηκε για δύο (2) µήνες σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου τριακοστού πέµπτου της από 13.04.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), και πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουνίου
2020, παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως την 31η
Οκτωβρίου 2020.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών, καθορίζονται διαδικαστικά ζητήµατα που κρίνονται αναγκαία για τη σύγκληση της Ολοµέλειας
της Ακαδηµίας, τη συζήτηση, τη διαδικασία της ψηφοφορίας και
τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από αυτή, στην έκταση που
δεν είναι εφικτή η τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν.
4398/1929 (Α’ 308) και του Εσωτερικού Κανονισµού της Ακαδηµίας.
Άρθρο 121
Εξόφληση δαπανών
για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
Οι δαπάνες αγοράς ακινήτου στη θέση Τρία Μοναστήρια Ρεθύµνου δυνάµει της µε αριθµ. 86934/8/2017 συµβολαιογραφικής
πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τη σύνταξη της
συµβολαιογραφικής πράξης, θεωρούνται νόµιµες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος του προϋπολογισµού του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού Μεσογειακού

Άρθρο 122

Άρθρο 123
Στους Οµότιµους Καθηγητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού της
βαθµίδας του καθηγητή των Τ.Ε.Ι. τα οποία είτε συγχωνεύθηκαν
διά απορροφήσεως είτε καταργήθηκαν λόγω ένταξής τους σε
Πανεπιστήµιο, δύναται να απονεµηθεί ο τίτλος του Οµότιµου Καθηγητή του ως άνω Πανεπιστηµίου ύστερα από αίτησή τους
προς τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, συνεκτιµώντας το έργο και την
προσφορά τους και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.
Άρθρο 124
1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατασκευή αιθουσών σχολικών µονάδων για την αντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης µαθητών
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
προστίθεται παρ. 1.α ως εξής:
«1.α. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών αναγκών της στέγασης µαθητών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν συνεπεία φυσικών καταστροφών, όπως µετά από καταστροφικούς σεισµούς και πληµµύρες, µε αποτέλεσµα την ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών
µονάδων η οποία αποδεικνύεται από έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου µετασεισµικού ελέγχου ή από έκθεση
Μηχανικού του οικείου δήµου, καθώς και εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιµετώπιση των κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την
επαναλειτουργία των σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δηµόσιας Υγείας, και εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από
τον οικείο δήµο, η µη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη µεταφορά των µαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για
προσωρινό χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών µε δυνατότητα
παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύµφωνα µε την παράγραφο
14, προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής µε τους απαιτούµενους βοηθητικούς χώρους.
Οι προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες του προηγούµενου εδαφίου µε τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός
οικοπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές µονάδες,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή δόµησης και του ποσοστού κάλυψης σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι
ο αύλειος χώρος που αποµένει µετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.µ. ανά µαθητή.»
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3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 1.α, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική
µονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύµφωνα µε την παράγραφο 5,
κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές µονάδες της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης, β) σε µονάδες διαφορετικής
βαθµίδας εκπαίδευσης, οπότε και δηµιουργείται χωριστός αύλειος
χώρος.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασµένων
σχολικών αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α µπορεί να γίνει για
το ίδιο χρονικό διάστηµα των παραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα
και εντός αδόµητων οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο
Δηµόσιο, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή
στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην
ρυµοτοµούµενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισµένων συγκεκριµένης χρήσης, δάσους, ρέµατος και αρχαιολογικού χώρου.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α µπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων
(4) ετών µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν
πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήµου ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του Δηµοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.»
6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3
εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Υποδοµών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδοµικής
άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραµµα κάλυψης όπου σηµειώνεται
η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασµένη αίθουσα ή σε
περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σηµειώνεται επί σκαριφήµατος
υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραµµα κάλυψης ή το σκαρίφηµα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση
οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό
2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόµησης και να θεωρηθούν οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές
(Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο:
αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εµπίπτει ή όχι
στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρµογής
οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήµα.»
7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«14. Η προθεσµία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1
και 1.α µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειµένου
να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση των µόνιµων σχολικών δοµών,
µόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήµος,
πριν τη λήξη της προθεσµίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του
Δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωµοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του
α.ν. 627/1968 (Α’ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α’ 128).»
8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την
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31.12.2020.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ
Άρθρο 125
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Κατά την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 66, δεν υπολογίζονται θητείες στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη,
όσων εξελέγησαν ή διετέλεσαν σε αυτά πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθµός των
θητειών δεν υπερβαίνει τις δύο (2) στο αξίωµα του Πρύτανη ή τις
τρεις (3) αθροιστικά στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.
2. Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι εξελέγησαν για τρία (3) ακαδηµαϊκά
έτη σε εφαρµογή του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), µετά
από την τροποποίησή του µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.
4589/2019 (Α’ 13), παρατείνεται έως τη συµπλήρωση τεσσάρων
(4) ακαδηµαϊκών ετών. Για την παράταση της θητείας των υπηρετούντων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 126
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
1. Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), τα οποία έχουν
ιδρυθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος, σε εφαρµογή του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση ίδρυσής τους.
2. Στην περίπτωση Ξ.Π.Σ., το οποίο έχει ιδρυθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Κέντρο
Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Σύγκλητος του
οικείου Α.Ε.Ι. δύναται να αποφασίσει την εφεξής διοργάνωση του
Ξ.Π.Σ. µόνον από το οικείο Α.Ε.Ι., µε σχετική τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 83. Κατά τα λοιπά, για την οργάνωση και λειτουργία των
Ξ.Π.Σ. της παρούσας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 82
έως 87 του παρόντος.
Άρθρο 127
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’
1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 19
του ν. 4485/2017 (Α’114) δεν ισχύει για το ακαδηµαϊκό έτος 20192020.
2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 23
του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.
3. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 27
του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.
Άρθρο 128
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Α’
Οι παρ. 1 έως 14 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’114) καταργούνται.
Άρθρο 129
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4332/2015 (Α’76) καταργούνται.
Οι υπ’ αρ. 158978/Ζ1/27.9.2016 (Β’ 3153), 198843/Ζ1/22.11.2016
(Β’ 3780), 52596/Ζ1/27.3.2017 (Β’ 1241) και 37818/Ζ1/5.3.2018 (Β’
862) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καταργούνται.
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Άρθρο 130
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Το άρθρο 44 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.
Άρθρο 131
Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ’
Η παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α’114) καταργείται.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 132
Ρύθµιση ζητηµάτων µίσθωσης δηµοτικών ακινήτων
και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΑΕΙ
1. Μισθώσεις δηµοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή δήµο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31.12.2020, παρατείνονται για ένα
(1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του µισθωτή.
Ο καθορισµός του µισθώµατος κατά τον χρόνο παράτασης της µίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006, Α’ 114).
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως και για µισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α..
3. α. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισµού, συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30ή
Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του
µισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.
β. Έως τις 30.6.2020 είναι δυνατή η εκ µέρους του µισθωτή πρόωρη λύση συµβάσεων µίσθωσης κυλικείων δηµοσίων σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκµισθωτή.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για
τις µισθώσεις των κυλικείων που βρίσκονται εντός των χώρων των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Σε αυτήν την περίπτωση η παράταση είναι δυνητική και η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης της
Διαχείρισης της Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία καθορίζει
και το σχετικό µίσθωµα.
Άρθρο 133
Ρυθµίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ
στη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση
1. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020:
(α) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αµοιβές
για την απασχόληση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και
ωριαία αντιµισθία στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι
οποίες τελούσαν υπό προσωρινή απαγόρευση/αναστολή λειτουργίας µε φυσική παρουσία για προληπτικούς λόγους δηµόσιας
υγείας, καταβάλλονται κανονικά κατ’ εφαρµογή του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α’ 104).
(β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αµοιβές
της περ. α’ καταβάλλονται για το χρονικό διάστηµα από 11.3.2020:
βα) έως τη 10η.4.2020, για τα µαθήµατα τα οποία, µετά την ηµεροµηνία αυτή, παρέχονται εξ αποστάσεως ή
ββ) έως την ηµεροµηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας, για
τα µαθήµατα στα οποία απαιτείται φυσική παρουσία λόγω αδυναµίας παροχής εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
(γ) Οι ώρες απασχόλησης που αφορούν στα χρονικά διαστήµατα της περ. β’ δεν προσµετρώνται στον συνολικό προβλεπόµενο
αριθµό ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση
του εαρινού εξαµήνου των εν λόγω σχολών. Οι ώρες απασχόλησης του ΙΔΟΧ εκπαιδευτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται
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από 13.4.2020 κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 2231.213/22758/2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού/ΠλοιάρχωνΜηχανικών» (Β’ 1345) προσµετρώνται στις ώρες της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαµήνου των
Α.Ε.Ν..
(δ) Το εαρινό εξάµηνο των Α.Ε.Ν. δύναται να παραταθεί κατόπιν
εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
Μ3615.3/03/00/27.10.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εµπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισµού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών
(Π-Μ) των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 1393)
και της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 2231.213/39590/2019/29.5.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Έγκριση Κανονισµού Σπουδών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 2028), όχι πέραν της
30ής.06.2020.
2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020:
(α) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αµοιβές
για την απασχόληση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και
ωριαία αντιµισθία στα Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού
Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ), στις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
(Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δηµόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων Εµπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/Θαλαµηπόλων) που
τελούσαν υπό προσωρινή απαγόρευση/αναστολή λειτουργίας µε
φυσική παρουσία για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας, καταβάλλονται κανονικά κατ' εφαρµογή του άρθρου τριακοστού
έβδοµου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 84), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
(β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αµοιβές
της περ. α’ καταβάλλονται για το χρονικό διάστηµα από 11.3.2020:
βα) έως την 21η.5.2020, για τα µαθήµατα τα οποία, µετά την
ηµεροµηνία αυτή, παρέχονται εξ αποστάσεως ή
ββ) έως την ηµεροµηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας, για
τα µαθήµατα στα οποία απαιτείται φυσική παρουσία λόγω αδυναµίας παροχής εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
(γ) Οι ώρες απασχόλησης που αφορούν στο χρονικό διάστηµα
της περ. β’ δεν προσµετρώνται στον συνολικό αριθµό των ωρών
ως προς την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
2026/1992 (Α’ 43). Οι ώρες απασχόλησης που πραγµατοποιούνται
από 22.5.2020 κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. 2231.3/30019/2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και
επιµόρφωσης στα Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού
Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ), στις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
(Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δηµόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ)» (Β’ 1992) προσµετρώνται στο ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (Α’ 43).
3. Η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και τυχόν πρόσθετων αµοιβών των παρ. 1 και 2 στο ΙΔΟΧ εκπαιδευτικό προσωπικό,
πραγµατοποιείται κανονικά από τους Διαχειριστές των Παγίων
Προκαταβολών Α.Ε.Ν., Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ, Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. και
Δ.Σ.Ε.Ν./ ΜΕΤ/Θαλαµηπόλων σε βάρος των διαθέσιµων πιστώσεων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), σύµφωνα
µε το εβδοµαδιαίο ή ετήσιο πρόγραµµα κάθε Σχολής ανά τµήµα,
ως αυτό θα εφαρµόζονταν στην περίπτωση κανονικής λειτουργίας
του ιδρύµατος και πραγµατικής παροχής των ωρών αυτών, µε την
προσκόµιση επιπρόσθετα σχετικής βεβαίωσης απασχόλησης από
τα αρµόδια προς τούτο όργανα των ανωτέρω σχολών.
4. Το σύνολο των ωρών, ως αυτές περιγράφονται στις παρ. 1
έως 3, για τις οποίες αποζηµιώνεται το ΙΔΟΧ εκπαιδευτικό προσωπικό µέχρι το πέρας του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, προσµετράται στον υπολογισµό της καταβολής της αποζηµίωσης λύσης
σχέσης εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 1346/1983 (Α’ 46).
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Άρθρο 134
Χρηµατοδότηση πράξεων, δοµών και δράσεων ΕΣΠΑ

Άρθρο 137
Εξουσιοδοτική διάταξη για τµηµατικές κατεδαφίσεις

Στο άρθρο δέκατο έβδοµο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α’ 86) προστίθενται παρ. 3 και 4 ως εξής:
«3. Η χρηµατοδότηση των πράξεων, δοµών και δράσεων της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από την επαναλειτουργία των σχετικών δοµών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας
τους, συνεχίζεται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης των πράξεων, ανεξαρτήτως των επιβαλλόµενων περιορισµών ή της µειωµένης προσέλευσης ωφελουµένων στο πλαίσιο µέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού
COVID- 19, και υπό τον όρο του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µπορεί να ρυθµίζονται ειδικές προϋποθέσεις, η διάρκεια της δυνατότητας αυτής και κάθε ειδικό θέµα σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος περιορισµών
λειτουργίας. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει αναδροµικά από την ηµεροµηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας
των σχετικών δοµών.
4. Η ενεργοποίηση «αξίας τοποθέτησης» (voucher) που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 57382/30.05.2019 (Β’
2119) κοινής υπουργικής απόφασης µπορεί να γίνει και κατά τον
µήνα Ιούνιο 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 µπορεί να ορίζονται
ειδικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης. Η διάταξη της παρούσας
παραγράφου ισχύει από 1ης.6.2020.»

Στο τέλος της παρ. 3β του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση τµηµατικής υλοποίησης των κατεδαφίσεων των
κτιρίων και εν γένει κτισµάτων και κατασκευών του Παραρτήµατος
Β’, για καθεµία τµηµατική υλοποίηση κατεδάφισης, εκδίδεται διαφορετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τηρουµένης κάθε φορά της προβλεπόµενης στην παρούσα
διαδικασίας.»

Άρθρο 135
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη
αναγκών δηµόσιας υγείας
1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι δυνατή, µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού, κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης
περί δηµοσίων συµβάσεων, η µίσθωση µε απευθείας ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι µισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να
έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Οι δαπάνες των
ανωτέρω µισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Τουρισµού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού καθορίζονται ο χρόνος µίσθωσης, ο τρόπος αποζηµίωσης,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, η διαδικασία διάθεσης των
σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούµενης δαπάνης
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 136
Διαδικασία κατεδάφισης στον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσµά
Η παρ. 3.α του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) τροποποιείται ως εξής:
«3.α. Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν
γένει κτισµάτων και κατασκευών τα οποία απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β’ διενεργείται τµηµατικά και/ή ενιαία για περισσότερα
από ένα κτίρια και εν γένει κτίσµατα και κατασκευές και η έναρξή
τους λαµβάνει χώρα πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών που
προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή
τροποποιήθηκε µε την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύµβαση και
κυρώθηκε µε τον ν. 4422/2016 (Α’ 181). Η εκτέλεση των εργασιών
κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσµατα και κατασκευές δύναται να υλοποιείται, τµηµατικά και/ή ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσµατα και κατασκευές και
διενεργείται εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από την έκδοση της
σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για άλλα πέντε (5) έτη.»

Άρθρο 138
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Α’ αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείου από το
σχολικό έτος 2020-2021 για την Α’ τάξη, από το σχολικό έτος
2021-2022 για τη Β’ τάξη και από το σχολικό έτος 2022-2023 για
τη Γ’ τάξη.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 29 αρχίζει την 1η.9.2020.
4. Η ισχύς της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 29 αρχίζει την
1η.9.2020.
5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής µονάδας να έχει εγκεκριµένο
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 37, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2020
- 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.,
που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 - 2020 και εφεξής.
7. Η ισχύς της υποπερ. Ββ’ της περ. β’ του άρθρου 57 του ν.
4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή προστίθεται µε το άρθρο 42
και της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του παρόντος αρχίζει από το
σχολικό έτος 2020-2021.
8. Η ισχύς του άρθρου 51 αρχίζει από το σχολικό έτος 20202021.
9. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 69 ισχύει από
το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 και εξής.
10. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,.............................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
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για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Όπως είχα προαναγγείλει, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
µέχρι τις 14.30’, προκειµένου να γίνει υγειονοµική τακτοποίηση
της Αίθουσας, διότι το δίωρο αυτό µπήκαν πάνω από τριακόσιοι
άνθρωποι.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιµέρους
Σύµβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύµβασης
Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας, που κυρώθηκε
µε τον ν.4564/2018 (Α’ 170) και άλλες διατάξεις για την αεροδιακοµιδή ασθενών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 4 Ιουνίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση και οργανωµένη ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων
και επί των τροπολογιών.
Στη συζήτηση του νοµοσχεδίου θα τοποθετηθούν οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές επί δεκαπέντε λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι επί δώδεκα λεπτά, οι οµιλητές του καταλόγου επί
επτά λεπτά και ο αρµόδιος Υπουργός επί δεκαοκτώ λεπτά, σύµφωνα µε τα άρθρα 64, 97, 98 και 107 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες έχουν ήδη υποδείξει µε έγγραφό
τους τους οµιλητές που προτείνουν, για να λάβουν τον λόγο στη
σηµερινή συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο εισηγητή κ. Ακτύπη από το
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω να πω από τώρα, για να
διορθωθεί ο κατάλογος των οµιλητών, ότι για λόγο που µου εξηγήθηκε κατ’ ιδίαν από τον κ. Φραγγίδη, πρώτος στον κατάλογο
των οµιλητών -κατ’ άλλα δεν αλλάζει τίποτα- θα είναι ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι οµιλητές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Αντιπρόεδρε,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η παρέµβασή µου έχει να κάνει µε το εξής. Στις 13:40’ κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας στο συζητούµενο
νοµοσχέδιο.
Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι το απαράδεκτο σε ό,τι
αφορά τη διαδικασία. Η τροπολογία έρχεται τελευταία στιγµή,
έχοντας αφήσει και ένα ολόκληρο πρωινό, που θα µπορούσαµε
πολύ νωρίτερα να λάβουµε γνώση τα κόµµατα -δεν ξέρω για τα
υπόλοιπα, εγώ θα µιλήσω για το δικό µας- και να µελετήσουµε
την τροπολογία. Νοµίζω ότι αυτό αγγίζει όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Είναι µια απαράδεκτη πρακτική, την οποία καταγγέλλουµε, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, θα
µου πείτε, όµως δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό.
Βεβαίως, εάν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο, ηλεκτρονικά τουλάχιστον, κατατέθηκε και η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Δύο τροπολογίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δύο κιόλας; Δύο υπουργικές τροπολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζωή νά ’χουν!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εντάξει, όλους τους αγγίζει αυτή η ευχή!
Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει; Έως πότε θα συνεχίζεται αυτή η
ιστορία; Στο κάτω-κάτω δεν είναι και ανεξάντλητα τα χρονικά περιθώρια, για να µπορέσεις να τις µελετήσεις. Και δεν µιλάµε για
µια επιφανειακή µελέτη.
Είναι απαράδεκτη, λοιπόν, η διαδικασία και νοµίζω ότι το Προεδρείο πρέπει να λάβει µέτρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε αντιληπτό αυτό
που λέτε, κύριε Αντιπρόεδρε.
Πρέπει να σας πω ότι εγώ µόλις είδα την τροπολογία, µε δική
µου πρωτοβουλία και έγκριση, δόθηκε αµέσως εντολή και νοµίζω
ότι σας διαµοιράστηκε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ένα αντίγραφο υπάρχει µόνο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έστειλα αµέσως να
φωτοτυπηθεί και θα σας διανεµηθεί.
Καλώ στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονύσιο Ακτύπη για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στην κύρωση της επιµέρους σύµβασης δωρεάς για το έργο v της από 6-9-2018 κύριας σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Σταύρος
Νιάρχος» και του ελληνικού δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας.
Στην εξαιρετικά επιτυχηµένη προσπάθεια της Κυβέρνησης να
αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί την κρίση του κορωνοϊού στη
χώρα µας διαπιστώσαµε, επίσης, πόσο σηµαντική είναι η συµβολή των κοινωφελών ιδρυµάτων, όπως είναι το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», στη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών και
στη συνολική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στη
χώρα µας.
Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί πως η συνολική δωρεά από το
κοινωφελές ίδρυµα είναι µια πρωτοβουλία που προορίζεται να
δώσει µια νέα δυναµική στη δηµόσια υγεία, ενισχύοντας την µε
µια συνολική δαπάνη άνω των 400 εκατοµµυρίων ευρώ. Αναµένεται έτσι, µέσω της κύριας δωρεάς, να καλυφθεί ένα ευρύ σύνολο αναγκών.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, το έργο
V της συµβάσεως δωρεάς αφορά στην ενίσχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ.
Για τον σκοπό αυτό προβλέφθηκε η χρηµατοδότηση της προµήθειας δύο καινούργιων αεροσκαφών µε τον εξοπλισµό τους και
η επισκευή δύο υφιστάµενων ελικοπτέρων. Στη συνέχεια, λόγω
νέων αξιολογήσεων των συνθηκών, το ελληνικό δηµόσιο πρότεινε ως καταλληλότερη για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ την προµήθεια δύο νέων ελικοπτέρων,
αντί της συντήρησης των υφισταµένων, ενώ δεσµεύτηκε για την
ανάληψη συντήρησής τους µε ιδίους πόρους.
Το ίδρυµα αποδέχτηκε την πρόταση και ενέκρινε αντίστοιχη
αύξηση του προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 26.400.000
ευρώ.
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, στις 5-11-2019 υπεγράφη τροποποίηση της αρχικής σύµβασης, η οποία κυρώθηκε µε τον
ν.4638/2019 και προέβλεψε την τροποποίηση και αντικατάσταση
του αντίστοιχου άρθρου.
Τώρα σε ό,τι αφορά στην υπό κύρωση σύµβαση, αυτή περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των µερών για την ολοκλήρωση της δωρεάς.
Έτσι, η παρούσα κύρωση συνοπτικά περιλαµβάνει τα εξής:
Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι το αντικείµενο της παρούσης είναι
η χρηµατοδότηση της προµήθειας δύο καινούργιων αεροσκαφών µαζί µε τον εξοπλισµό τους, καθώς και δύο καινούργιων ελικοπτέρων, επίσης, µε τον εξοπλισµό τους.
Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι όροι υλοποίησης της δωρεάς του
έργου V και η προµήθεια των νέων εναέριων µέσων θα λάβει
χώρα από το ελληνικό δηµόσιο και το Υπουργείο Υγείας, προς
χρήση του ΕΚΑΒ, µε τη συνδροµή της Πολεµικής Αεροπορίας
και θα χρηµατοδοτηθεί από το ίδρυµα.
Τα εναέρια µέσα, µετά την παράδοσή τους στο ελληνικό δηµόσιο, θα φιλοξενούνται σε βάσεις αεροδιακοµιδών, τις οποίες
λειτουργεί το ΕΚΑΒ σε συνεργασία µε την Πολεµική Αεροπορία.
Τα εναέρια µέσα και ο εξοπλισµός τους παραµένουν στην πλήρη
κυριότητα του Υπουργείου Υγείας και στη χρήση του ΕΚΑΒ.
Αντίστοιχα, το ελληνικό δηµόσιο, το ΕΚΑΒ και η Πολεµική Αεροπορία οφείλουν να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά
και αναλώσιµα, ώστε η λειτουργία των εναέριων µέσων να είναι
ακώλυτη και αδιάλειπτη και να ανταποκρίνεται στον σκοπό του
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έργου V.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στον προϋπολογισµό του έργου. H δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβεί το ποσόν των
26.400.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ίδρυµα
αυτοτελώς ή µέσω του φορέα υλοποίησης. Tο ως άνω ποσό δεν
υπόκειται σε ΦΠΑ και δασµούς λόγω απαλλαγής από τον νόµο.
Στο άρθρο 4 ορίζεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του
έργου V. Η υλοποίηση γίνεται µετά την ηµεροµηνία κύρωσης µε
νόµο της παρούσης επιµέρους σύµβασης. Θα οριστικοποιηθεί
από το ίδρυµα. Επιµέρους δε χρονοδιαγράµµατα θα συνταχθούν
για το τµήµα του έργου που αφορά σε κάθε εναέριο µέσο.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στην πιστοποίηση ολοκλήρωσης και
δωρεάς του έργου µε την παραλαβή κάθε εναέριου µέσου και
την εξόφληση του προµηθευτή εκ µέρους του ιδρύµατος ή του
φορέα υλοποίησης. Πιστοποιείται η ολοκλήρωση της δωρεάς
που αντιστοιχεί σε κάθε εναέριο µέσο και τεκµαίρεται ότι το ελληνικό δηµόσιο και το ΕΚΑΒ συµφωνεί και αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές του εναέριου µέσου και του εξοπλισµού του
και αναγνωρίζει ότι είναι της αποκλειστικής επιλογής και αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Στο άρθρο 6 καθορίζεται η ονοµασία του έργου. Το έργο V
φέρει στο διηνεκές ονοµασία που περιέχει το όνοµα και αναφέρεται στο Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικό δωρητή
για τη χρηµατοδότηση της δωρεάς.
Στο άρθρο 7 περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν στη
συντήρηση, λειτουργία, ασφάλεια και φύλαξη του έργου V. Με
την πιστοποίηση ολοκλήρωσης δωρεάς του έργου V το ελληνικό
δηµόσιο, το ΕΚΑΒ και η Πολεµική Αεροπορία αναλαµβάνουν να
εξασφαλίζουν τη συντήρηση των εναέριων µέσων και του εξοπλισµού τους, να µεριµνούν για την εξασφάλιση της εύρυθµης
και πλήρους λειτουργίας τους µε άρτια εκπαιδευµένο και επαρκές προσωπικό, καθώς επίσης έχουν και την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα φύλαξης και
ασφάλειας των εναέριων αυτών µέσων.
Με την κύρωση της δωρεάς αυτής µε το παρόν σχέδιο νόµου,
το έργο των αεροδιακοµιδών θα υλοποιείται µε νέα ιπτάµενα
µέσα, ειδικά κατασκευασµένα και διαµορφωµένα για τον σκοπό
αυτό, µε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό και ειδικά εκπαιδευµένα
πληρώµατα και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Τα νέα αυτά
ιπτάµενα µέσα ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας
και αξιοπλοΐας που θέτουν οι διεθνείς οργανισµοί. Διαθέτουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αεροδρόµια και ελικοδρόµια της
χώρας. Προσφέρουν σηµαντικότατη µείωση του λειτουργικού
κόστους, ενώ ταυτόχρονα αποδεσµεύουν πολύτιµες ώρες πτήσεων των υφιστάµενων ιπτάµενων µέσων της Πολεµικής Αεροπορίας, προκειµένου να αξιοποιηθούν στην κύρια αποστολή
τους, που είναι η αµυντική θωράκιση της χώρας.
Επιπλέον, µε το δεύτερο άρθρο του σχεδίου νόµου ορίζεται η
διαδικασία κάλυψης όλων των αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν σε νησιωτικές περιοχές ανά την επικράτεια για µεταφορές διά αέρος ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 ορίζεται για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2020 η δυνατότητα διάθεσης
αεροσκαφών κατάλληλα διαµορφωµένων για αεροδιακοµιδές
ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό και πάσης φύσεως ασθενών που χρήζουν αεροδιακοµιδής εν όψει των αυξηµένων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την τουριστική περίοδο.
Παράλληλα, ρυθµίζεται µια σειρά διαδικαστικών και οργανωτικών ζητηµάτων για τη διενέργεια της αεροδιακοµιδής. Προβλέπεται η χρήση αεροσκαφών και λοιπών εναέριων µέσων, πρώτον,
µέσω ιδιωτικών δωρεών και, δεύτερον, µέσω µίσθωσης µε πρόβλεψη αποζηµίωσης χρήσης ή και αµοιβής. Προς τον σκοπό
αυτό διαµορφώνεται από το ΕΚΑΒ κατάλογος των διαθέσιµων
προς σύµπραξη αεροσκαφών κατάλληλα διαµορφωµένων για τη
διενέργεια των αεροδιακοµιδή µε κριτήρια για τη σύναψη της
σύµβασης µίσθωσης την αµεσότητα της παροχής υπηρεσίας και
τη χαµηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση µη διάθεσης ή ανεπάρκειας των διαθέσιµων εναέριων µέσων µεταφοράς, λόγω του
πλήθους και της αυξηµένης συχνότητας περιστατικών αεροµεταφοράς ασθενών, προβλέπεται η δυνατότητα επίταξης ιδιωτικού εναέριου µέσου από τα εγγεγραµµένα στον κατάλογο, για
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τα οποία θα καταβάλλεται αποζηµίωση χρήσης καθώς και αµοιβή
χειριστή.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι την ευθύνη του συντονισµού
της αεροδιακοµιδή αναλαµβάνει το ΕΚΑΒ, το οποίο υποστηρίζει
τη διενέργειά της µε κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, διασώστες
και πλήρωµα. Αντίστοιχη δυνατότητα συνδροµής ως προς την
κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό παρέχεται και από τις υγειονοµικές περιφέρειες. Ως ανώτατο χρονικό διάστηµα για τη διενέργεια της επίταξης ορίζονται οι τρεις µήνες.
Στο σηµείο αυτό αναγκάζοµαι να αναφερθώ στις τοποθετήσεις
και αντιρρήσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης σε ότι
αφορά στο ζήτηµα της µίσθωσης ιδιωτικών εναέριων µέσων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας έλεγα ότι η αντιπολίτευση την οποία ασκείτε δεν είναι η ενδεδειγµένη. Όµως δεν
είµαι εδώ για να σας δώσω συµβουλές για το πώς ασκείτε αντιπολίτευση. Είναι θέµα δικό σας και γι’ αυτό κρίνεστε και από τους
Έλληνες πολίτες. Θα πρέπει όµως να αντιληφθείτε ότι κάτι δεν
πάει καλά. Και για να γίνω πιο σαφής, µέσα από το άγχος που
πιθανόν σας έχει πιάσει, βλέπετε την Κροατία στην Εύβοια ή την
Εύβοια στην Κροατία. Βλέπετε 32 εκατοµµύρια καµπάνια του
ΕΟΤ και στο τέλος αποδεικνύεται ότι 32 εκατοµµύρια είναι ολόκληρος ο προϋπολογισµός του ΕΟΤ και ότι η καµπάνια από τη
«Marketing Greece» δεν κόστισε ούτε 1 ευρώ. Βλέπετε αναθέσεις
σε υγειονοµικές περιφέρειες, αναθέσεις στην καθαριότητα των
φυλακών και σκάνδαλα παντού, χωρίς βέβαια καµµία βάση,
χωρίς καµµία απόδειξη, µε κάποια χαρτιά τα οποία παρουσιάζετε
στην Ολοµέλεια ή στις επιτροπές.
Μιλήσατε ακόµα και για το σκάνδαλο -υποτίθεται- των φυλακών για τις απολυµάνσεις και ξεχνάτε βέβαια ότι επί τεσσεράµισι
χρόνια εσείς ήσασταν αυτοί που επιτρέψατε να γίνουν οι φυλακές κέντρα εγκληµατικής εκπαίδευσης, να λειτουργούν σε καθεστώς γκέτο και να έχουµε κελιά πολυτελείας και άλλα κελιά στα
οποία οι συνθήκες ήταν τέτοιες που παραβίαζαν κάθε ανθρώπινο
δικαίωµα. Πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιήσετε ότι εκτίθεστε
καθηµερινά στα µάτια των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, υπάρχουν
τόσα σοβαρά θέµατα για µια υψηλού επιπέδου πολιτική αντιπαράθεση και συζήτηση, όπως για παράδειγµα, η οικονοµία, τα γεωπολιτικά ζητήµατα, η ασφάλεια, το προσφυγικό και άλλα. Εσείς
όµως επιλέγετε να κάνετε αντιπολίτευση ακόµα και σε ζητήµατα
που µόνο θετικό πρόσηµο έχουν για την ελληνική κοινωνία. Θα
ήταν λυπηρό να σκεφθεί κανείς ότι ακόµα και να υποθέσει πως
θα θέλατε ή θα σας συνέφερε η διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης από τη σηµερινή Κυβέρνηση να είχε αποτύχει και η έκβαση
των πραγµάτων να ήταν άλλη. Δεν θα µπορούσα καν να διανοηθώ ότι προσπαθούµε να ισοφαρίσουµε προηγούµενες καταστάσεις για τις οποίες εσείς φέρετε απόλυτα την ευθύνη. Είναι
σίγουρο δε ότι όσο η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους της,
αντιµετωπίζει ταυτόχρονα και αποτελεσµατικά σηµαντικές κρίσεις και παράλληλα δεν σταµατά να παράγει σηµαντικό έργο,
τόσο -απ’ ό,τι φαίνεται- το άγχος σας θα ανεβαίνει και αντίστοιχα
τόσα λάθη θα κάνετε.
Έρχεστε, λοιπόν, στην επιτροπή και ασκείτε κριτική άνευ αντικειµένου, ξεχνώντας ότι είµαστε στη δίνη µιας δυναµικής κρίσης. Τη στιγµή αυτή δεν γνωρίζει κανείς πώς θα εξελιχθούν τα
πράγµατα εν όψει της θερινής περιόδου. Έτσι, λοιπόν, προλαµβάνοντας για ακόµη µια φορά, εµείς νοµοθετούµε προκειµένου
στην περίπτωση που τα κρούσµατα από τον ιό αυξηθούν δραµατικά και χρειαστεί η ταυτόχρονη µεταφορά πολλών ασθενών, να
υπάρχει η δυνατότητα µίσθωσης των απαραίτητων εναέριων
µέσων. Μιλούµε -το ξαναλέω- µόνο για την περίπτωση που αυτό
καταστεί απολύτως αναγκαίο. Και εν µέσω µιας πρωτοφανούς
οικονοµικής κρίσης αυτό είναι µια περίπτωση που θα πρέπει να
προβλεφθεί. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρά σε λύσεις άµεσες και
αποτελεσµατικές. Δεν περιµένει να έρθει η καταστροφή για να
δει τότε πώς θα τη διαχειριστεί.
Κλείνοντας, είναι πλέον γνωστό και αδιαµφισβήτητο πως η Κυβέρνηση κατάφερε να βελτιώσει σηµαντικά το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών και να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες νοσηλείας για τους Έλληνες πολίτες. Στην προσπά-
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θεια αυτή αξιοσηµείωτη ήταν και η συνδροµή των κοινωφελών
ιδρυµάτων, όπως αυτή του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Είναι,
λοιπόν, σηµαντικό το ότι συζητούµε σήµερα για µια δωρεά που
θα αναβαθµίσει και άλλο την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τους Έλληνες πολίτες.
Ως Έλληνες αποδείξαµε ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε και
να βγούµε νικητές από κάθε κρίση. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουµε
την καλή δουλειά, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των ειδικών
και έχοντας στραµµένο το βλέµµα µας προς το µέλλον. Μόνο
έτσι άλλωστε θα παραµείνουµε ασφαλείς και θα καταφέρουµε
να ξεπεράσουµε ταχύτατα τις υγειονοµικές συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουµε
την ψήφιση του ανωτέρω νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Ακτύπη και για τη διαχείριση του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Εµµανουήλ Θραψανιώτη, για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία
δεν ήρθε ακόµα. Μήπως είναι δυνατόν να κατατεθεί; Γιατί βλέπω
µια ανησυχία, µια δυσκολία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ξέρω πού τη βλέπετε αυτή, αλλά η τροπολογία έχει δοθεί κατ’ αρχάς στους εισηγητές. Παράκληση θερµή, αν δεν έχει εκτυπωθεί, να εκτυπωθεί
για όλους τους συναδέλφους. Είναι οι δύο τροπολογίες, και του
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας. Εγώ από την
πρώτη στιγµή είπα να τυπωθούν βιαστικά για τους εισηγητές κατ’
αρχήν, αλλά και για το σύνολο των συναδέλφων. Άρα, κύριε
Μπάρκα, είναι εκεί να την πάρετε.
Ορίστε, κύριε Θραψανιώτη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι γεγονός ότι
η πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»
να αναλάβει την πρωτοβουλία για την ενίσχυση της παροχής
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες εν µέσω µιας πάρα πολύ
δύσκολης κατάστασης, η οποία προέκυψε από την επιβολή αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής στη χώρα µας, εξαιτίας των
πολιτικών που ακολουθήθηκαν και ασκήθηκαν τα προηγούµενα
χρόνια, είναι ένα πολύ σηµαντικό γεγονός. Από αυτή την άποψη,
δεν µπορεί κανείς παρά να το χαιρετίσει.
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2017 µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του
Υπουργείου Υγείας και κατέληξαν στην υπογραφή σύµβασης για
την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας ύψους 400 εκατοµµυρίων δολαρίων. Τη συµφωνία αυτή υπέγραψαν ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος του Κοινωφελούς
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» Ανδρέας Δρακόπουλος. Προέβλεπε σειρά έργων, µεταξύ των οποίων και την προµήθεια εξοπλισµού για την ενίσχυση της δυναµικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµιδών από το ΕΚΑΒ. Είναι
η σύµβαση την οποία καλούµαστε να κυρώσουµε σήµερα.
Είναι, όµως, γεγονός ότι µε την ανάληψη της διακυβέρνησης
από τη Νέα Δηµοκρατία άρχισαν οι αλλαγές στη σύµβαση.
Πρώτη αλλαγή η µετατροπή του οργανισµού του νέου Νοσοκοµείου Κοµοτηνής από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εκτός ελέγχου του δηµοσίου,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά δικαιώµατα, για τις
προσλήψεις, για αδιαφάνεια.
Ακυρώθηκε, ταυτόχρονα, η προµήθεια τεσσάρων µηχανηµάτων παραγωγής ηλεκτρονίων και άλλων ραδιοφαρµάκων που
προβλεπόταν από τη σύµβαση. Τι σηµαίνει ακύρωση της προµήθειας των µηχανηµάτων; Ότι τα ραδιοφάρµακα θα πρέπει να
προµηθεύονται από τον ιδιωτικό τοµέα. Είναι κακό αυτό; Κατ’
ανάγκη, όχι. Δεν ζούµε, όµως, σε έναν κόσµο αγγελικά πλασµένο. Ακούστε, λοιπόν, τι λέει η Ελληνική Οµοσπονδία Καρκίνου
για τους ασθενείς που καταφεύγουν σε ιδιώτες για ακτινοθεραπείες: «Μία ανήθικη και µη σύννοµη πρακτική από µέρους του
ιδιωτικού τοµέα, που αν και έχει υπογράψει συµβάσεις, εµφανίζεται συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ, δεν αρκείται στην τήρηση
των όρων αυτών, αλλά λειτουργεί επιβάλλοντας πρόσθετες πα-
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ράνοµες χρεώσεις σε ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη
και µη έχοντας άλλες επιλογές, τελικά υποκύπτουν». Αυτό είναι
και µία απάντηση στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας στην
προηγούµενη συνεδρία, ο οποίος εκθείαζε τον ιδιωτικό τοµέα,
την εθελοντική προσφορά στην καταπολέµηση του κορωνοϊού.
Να θυµίσω ότι µε 30 εκατοµµύρια, µε τα οποία επιχορηγήθηκε ο
ιδιωτικός τοµέας, όχι µόνο δωρεές θα έκανε, αλλά πάρα πολύ
περισσότερα.
Να µη µας διαφεύγει, όµως, το γεγονός ότι ορισµένοι βρήκαν
την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν µε αφορµή την πανδηµία,
όπως επίσης και ορισµένοι από τον ιδιωτικό τοµέα αρνήθηκαν να
δεχτούν για εξέταση ή για περίθαλψη ανθρώπους ύποπτους για
τον κορωνοϊό. Ένα προσωπικό παράδειγµα θα σας δώσω από
χθες το βράδυ. Συνήθως έχω µαζί µου τη τσάντα µε τις µάσκες
για τα µέσα µεταφοράς. Ξεκίνησα από το σπίτι και στον δρόµο
διαπίστωσα ότι δεν είχα µαζί µου την τσάντα, δεν είχα µάσκες.
Μπαίνω σε ένα φαρµακείο να αγοράσω µάσκα. Με ρωτάνε:
«Πόσες θέλεις; Μία-δύο;». Λέω: «Δώστε µου πέντε. Πόσο κάνουν;». Μου λένε: «3,5 ευρώ». Επειδή επαγγελµατικά χρησιµοποιούσα µάσκες, να θυµίσω ότι τις µάσκες αυτές εγώ τις
αγόραζα, τις πενήντα, µε 4,5 και 5 ευρώ! Σκεφτείτε πόσο πολύ
αυξήθηκε η τιµή της µάσκας, η οποία είναι υποχρεωτική, η οποία
θα έπρεπε να παρέχεται στους πολίτες σε χαµηλές τιµές και
όµως, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπούν.
Με το άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης ανοίγει ο δρόµος για
την είσοδο των ιδιωτών στις αεροδιακοµιδές. Ο Σύλλογος Εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση καταδικάζοντας
το άρθρο 2 και ζητώντας να αποσυρθεί.
Η απόφαση, επίσης, να αποσυρθούν τα αεροσκάφη της Πολεµικής Αεροπορίας C-27 και σε C-130 ενισχύει αυτή την άποψη,
δηµιουργεί ερωτηµατικά και προβληµατισµό. Ποιος, παραδείγµατος χάριν, και γιατί πήρε την απόφαση αυτή και µε ποιο σκεπτικό εν µέσω κορωνοϊού, εν µέσω πανδηµίας, να αποσυρθούν
αεροσκάφη της Πολεµικής Αεροπορίας από τη συµβολή στην αεροδιακοµιδή; Είναι πολιτική απόφαση και ο λόγος είναι προφανής. Εάν δεν µπορέσουν να εκτελέσουν τις αεροδιακοµιδές τα
ιπτάµενα µέσα, τότε καταφεύγουµε στον ιδιωτικό τοµέα.
Να δούµε, όµως, λίγο το ιστορικό των αεροδιακοµιδών. Για τις
ανάγκες των αεροδιακοµιδών το Υπουργείο Υγείας προµηθεύτηκε το 1999 πέντε ελικόπτερα τύπου Agusta, υγειονοµικά διαµορφωµένα για χρήση από το ΕΚΑΒ. Το 2001, το 2002 και το
2003 συνέβησαν τρία αεροπορικά δυστυχήµατα, πτώση ελικοπτέρων, που προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Είναι
βαρύ το τίµηµα για λίγο χρονικό διάστηµα και σε τόσο σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Είναι το τίµηµα για όσους προσπαθούν να σώσουν τις ζωές µας. Τους χειροκροτούµε, αλλά όταν απαιτούν τα
αυτονόητα, παραδίδονται στη χλεύη. Το 1999, επίσης, το ΕΚΑΒ
προµηθεύεται δύο αεροσκάφη τύπου Piaggio για αεροδιακοµιδές µεγάλων αποστάσεων. Ιδέα απλή και λογική. Τα πέντε ελικόπτερα θα αναλάµβαναν τις αεροδιακοµιδές από κοντινά νησιά
και άλλα σηµεία που δεν διέθεταν αεροδρόµιο, ενώ τα δύο Piaggio θα αναλάµβαναν αυτές των µεγάλων αποστάσεων µεταξύ
των αεροδροµίων. Τα δύο Piaggio ήρθαν στην Ελλάδα στις
αρχές της δεκαετίας του 2000, πληρώθηκαν κανονικά, αλλά δεν
χρησιµοποιήθηκαν ποτέ, γιατί κρίθηκαν ακατάλληλα από την επιτροπή παραλαβής. Έµειναν αποθηκευµένα σε υπόστεγα του
τέως αεροδροµίου Ελληνικού και η τύχη τους παραµένει άγνωστη.
Η βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή 2010-2015, αποτέλεσµα
της οποίας ήταν η µείωση του εθνικού εισοδήµατος κατά 25%,
δεν άφησε ανεπηρέαστη την υγειονοµική περίθαλψη των πολιτών, το εθνικό σύστηµα υγείας και τις δοµές τους, µεταξύ των
οποίων και το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας. Όπως και στο
υπόλοιπο ΕΣΥ, δηµιούργησε επιπλέον δυσκολίες στη διάθεση
των πτητικών µέσων και κυρίως στην επισκευή των βλαβών. Οι
παράγοντες αυτοί δυσκόλεψαν αρκετά την αποστολή αεροδιακοµιδών και για τη διευκόλυνση χρησιµοποιήθηκε η Πολεµική Αεροπορία. Επικουρικά, εκτός της Πολεµικής Αεροπορίας, στο
έργο συµµετείχαν η Αεροπορία Στρατού µε τη διάθεση ελικοπτέρων για τη βάση των Κυκλάδων στο αεροδρόµιο της Σύρου,
όπου τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2016. Το Αρχηγείο
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του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας,
διέθεσε πτητικά µέσα στη βάση της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2018. Και πριν από έναν
χρόνο εγκαινιάστηκε η πέµπτη βάση ελικοπτέρων στο Άκτιο, για
να καλύψει τις ανάγκες σε Ιόνια νησιά και τις δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές της Πίνδου. Δηµιουργήθηκε έτσι ένα δίκτυο αεροδιακοµιδών για την επείγουσα ιατρική.
Η ολοκλήρωση του σχεδιασµού προβλέπει βάση στο βόρειο
Αιγαίο και εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της νησιωτικής χώρας
στον τοµέα των αεροδιακοµιδών. Η δωρεά του Κοινωφελούς
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» συµβάλλει αποφασιστικά προς
αυτή την κατεύθυνση. Από τον σχεδιασµό αυτό µένει έξω προς
το παρόν η Κρήτη, για την οποία υπήρχε ένα οραµατικό σχέδιο
πρωτογενών αεροδιακοµιδών. Και όταν λέµε «πρωτογενείς αεροδιακοµιδές», εννοούµε τη διακοµιδή από τον τόπο του συµβάντος στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Η Κρήτη διαθέτει όλες τις
προϋποθέσεις. Έχει το προσωπικό. Χρειάζεται να ενισχυθεί αυτή
η προσπάθεια, χρειάζεται να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο και εξαιτίας του µεγάλου τουρισµού που έχει, εξαιτίας της προοπτικής
που έχει, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή τη στιγµή το
οδικό δίκτυο δεν βοηθάει αποµακρυσµένες περιοχές, όπως, παραδείγµατος χάριν, το Ηράκλειο από τη Σητεία, όπου είναι κοντά
στα εκατόν πενήντα χιλιόµετρα για µια γρήγορη πρόσβαση στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Για την ενίσχυση των νησιών και των διακοµιδών δροµολογήθηκε στο πλαίσιο τού «Περίθαλψη αδύναµων προσφύγων και διακοµιδές ασθενών» µέσω του προγράµµατος «Θάλασσα ΠΑΙΩΝΑΣ», ένα στρατηγικό σχέδιο διασυνοριακής συνεργασίας
µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου ύψους 1.300.000 ευρώ. Αποφασίστηκε η αγορά τριών πλωτών ασθενοφόρων µε προοπτική να
αναπτυχθούν σε Νάξο, Λέρο και Ρόδο, να καλύπτουν και τα γειτονικά νησιά, καθώς και δέκα οχήµατα. Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβλήθηκε στις 31 Ιουλίου 2017 και ο προσωρινός
ανάδοχος ανακηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2019.
Είναι και εκείνα για τα οποία ο Υπουργός Ναυτιλίας δηλώνει
µετά παρρησίας ότι είναι έτοιµοι για τη συγκρότηση υπηρεσιακών σχεδίων, χωρίς να αναφέρεται στο τι προηγήθηκε. Αυτό ίσως
να είναι ήσσονος σηµασίας. Αποτελεί όµως µία απάντηση για το
τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνούσε. Η απάντηση είναι ότι προσπαθούσε σε δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες να θωρακίσει υγειονοµικά τη χώρα, ό,τι δεν έκαναν
δηλαδή οι προηγούµενοι όλα τα προηγούµενα χρόνια και το κυριότερο, αποτελεσµατικά χωρίς απευθείας αναθέσεις.
Δόθηκε επίσης η δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας «διασώστης, πλήρωµα ασθενοφόρου» µε τη λειτουργία δηµόσιου ινστιτούτου επαγγελµατικής κατάρτισης κατά το πρώτο εξάµηνο του
ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 στη Σητεία. Σήµερα, φοιτούν
ογδόντα περίπου σπουδαστές από όλη την Κρήτη στον Νοµό Λασιθίου, ενώ οι απόφοιτοι καλύπτουν ανάγκες σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Η λειτουργία ανώτερης σχολής θα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης αυξηµένων προσόντων στην προσπάθεια να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Το µεταφορικό έργο καταγράφει χίλιες
πεντακόσιες ογδόντα οχτώ αεροδιακοµιδές από τη νησιωτική
χώρα κατανεµηµένες σε διάφορες βάσεις. Πολύ λιγότερες ήταν
οι αεροδιακοµιδές που πραγµατοποιήθηκαν από την Κρήτη, η
οποία διαθέτει σχετική αυτοδυναµία και από µη νησιωτικούς προορισµούς. Κατά µέσον όρο υπερβαίνουν πλέον τις πέντε αεροδιακοµιδές ηµερησίως.
Να σηµειωθεί ότι το βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά
µετά τη δύση του ήλιου εξυπηρετούνται αποκλειστικά από αεροσκάφη. Αντιθέτως, στο νότιο Αιγαίο το κύριο βάρος το σηκώνουν
τα ελικόπτερα. Αυτό οδηγεί επίσης σε απαράδεκτα µακρές πτήσεις για τις περιοχές αυτές µε τα εναποµείναντα ελικόπτερα.
Η πανδηµία έδειξε την ανάγκη και την έλλειψη πτητικών
µέσων. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και µεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του σχεδιασµού, δεδοµένου ότι οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα δώσουν σαφή προτεραιότητα στα µέτρα
υγειονοµικής θωράκισης. Το µεγάλο ερώτηµα αλλά και η ανησυχία ταυτόχρονα, είναι αν τα µέτρα θα είναι δηµοσίου ή ιδιωτικού
χαρακτήρα.
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Η πανδηµία ανέδειξε ανάµεσα στα άλλα την ηγεµονία, την
ετοιµότητα και τη χρησιµότητα του δηµόσιου συστήµατος υγείας
και τις ικανότητες του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Μόνο η παρουσία του κράτους είναι ικανή να εξασφαλίσει ένα
επαρκές δίχτυ ασφαλείας. Στη δύσκολη στιγµή του επείγοντος
ο ρόλος του κράτους είναι αναντικατάστατος.
Η χώρα µας βγαίνει από την επιδηµία µε λιγότερα κρούσµατα
και απώλειες συγκριτικά µε άλλες χώρες και µε ισοδύναµα πληθυσµιακά κριτήρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάρθηκαν
έγκαιρα τα µέτρα. Και λογικά τα πιστώνεται η Κυβέρνηση. Οφείλεται όµως και στη στάση της Αντιπολίτευσης, κυρίως της Αξιωµατικής, στάση ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι
δηµαγωγίας, αλλά και στην πειθαρχία που έδειξε η πλειοψηφία
του ελληνικού λαού στις οδηγίες του συντονιστικού οργάνου για
την πανδηµία. Αυτό είναι και µια απάντηση στον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας, για τη στάση που κρατεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αντιπολίτευση.
Τα περιοριστικά µέτρα αναστέλλονται σταδιακά. Ο κίνδυνος
πάντως δεν εξέλειψε. Χρειάζεται προσοχή και όχι εφησυχασµός.
Ο κίνδυνος της οικονοµικής ύφεσης λόγω του τουρισµού µπορεί
να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συµπεριφορές. Πρόσφατα παραδείγµατα πρέπει να µας προβληµατίζουν, όπως αυτό της Μυκόνου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθεί µε σκεπτικισµό τις αλληλοσυγκρουόµενες και αντιφατικές απόψεις κυβερνητικών στελεχών και παραγόντων, κυρίως, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του τουρισµού.
Το επιτελικό κράτος δείχνει να βρίσκεται σε σύγχυση. Η στήριξη
του τουρισµού που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµίας,
απαιτεί σοβαρή προσέγγιση και αντιµετώπιση, θωράκιση της δηµόσιας υγείας και προστασία των πολιτών.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
προτείνει µια σειρά δέκα µέτρων µε προτεραιότητες ανάµεσα
στις οποίες είναι η τήρηση των προβλεπόµενων του διεθνούς
υγειονοµικού κανονισµού για τον ενδεδειγµένο έλεγχο στις
πύλες εισόδου της χώρας, θερµοµέτρηση, δειγµατοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, έλεγχο σε κρουαζιερόπλοια, τεστ στις δηµόσιες δοµές των νησιών, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας,
ενισχυµένοι διαγνωστικοί έλεγχοι προληπτικού χαρακτήρα στη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Είναι βέβαιο ότι η κρίσιµη περίοδος της πανδηµίας, θα οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Ζητούµενο είναι να µη χρησιµοποιηθεί η πανδηµία σαν άλλοθι για παραπέρα συρρίκνωση
δικαιωµάτων και φτωχοποίηση της πλειονότητας του ελληνικού
λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο
κ. Ανδρέας Πουλάς για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα της δωρεάς του κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» έχει δηµιουργήσει νέα
δεδοµένα για τη δηµόσια υγεία. Με τα επτά έργα που συµπεριλήφθηκαν στην αρχική συµφωνία του 2018 ύψους 250 εκατοµµυρίων περίπου, ενισχύεται ο υγειονοµικός χάρτης της χώρας.
Ας µην ξεχνάµε ότι η περιφέρεια της χώρας είναι υγειονοµικά
υποβαθµισµένη, στερηµένη από σύγχρονες υποδοµές και από
στελεχιακό δυναµικό, σε σχέση µε τα αστικά κέντρα που λαµβάνουν πάντα τη µερίδα του λέοντος από το ενδιαφέρον της πολιτείας. Έτσι, για µία ακόµη φορά, το διαχρονικό σύνθηµα «η
Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα» αποδεικνύεται επίκαιρο και εύστοχο ακόµα και σήµερα.
Το πρώτο άρθρο του παρόντος νοµοσχεδίου αφορά στην κύρωση της από 25 Μαΐου 2020 τροποποίηση της από 3 Ιουνίου
2019 σύµβασης δωρεάς, η οποία και διευρύνει το αντικείµενο
του έργου V.
Συγκεκριµένα, από την αρχική συµφωνία για την αγορά δύο
αεροσκαφών και τη συντήρηση των υφιστάµενων, περάσαµε
µετά από νέες εκτιµήσεις και αξιολογήσεις στην αντικατάσταση
της συντήρησης µε την προµήθεια δύο νέων ελικοπτέρων και

14580

στην παράλληλη αύξηση του προϋπολογισµού υλοποίησης του
έργου από τα 25.000.000 στα 26.400.000.
Το έργο V µε αντικείµενο την αγορά σύγχρονων εναέριων
µέσων για τη διενέργεια των αεροδιακοµιδών από το ΕΚΑΒ σχετίζεται άµεσα µε την υγειονοµική θωράκιση της περιφέρειας και
ιδίως των νησιών µας και των αγροτικών ακριτικών περιοχών, που
στηρίζονται στον αγροτικό γιατρό και στα κέντρα υγείας µε όλες
τις ατέλειες και τις ελλείψεις που παρουσιάζουν. Χωρίς αµφιβολία, η υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει το αίσθηµα εµπιστοσύνης των πολιτών στο ΕΚΑΒ, καθώς θα βελτιωθεί η ταχύτητα
ανταπόκρισης και η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των περιστατικών που χρήζουν απαραίτητα µεταφορά στο πλησιέστερο
δηµόσιο νοσοκοµείο.
Αυτό το αίσθηµα ασφάλειας είναι εξαιρετικά σηµαντικό για
τους κατοίκους της περιφέρειας, οι οποίοι λόγω της απουσίας
ισχυρών δοµών πρωτοβάθµιας ή και δευτεροβάθµιας φροντίδας
υγείας είναι υγειονοµικά εξαρτηµένοι από τα νοσοκοµεία των
πλησιέστερων αστικών κέντρων.
Η αγωνία αυτή εντείνεται, την ώρα που ανοίγει η χώρα µας τον
τουρισµό εν µέσω πανδηµίας. Ήδη, εµφανίστηκαν τα πρώτα
τριάντα εισαγόµενα κρούσµατα και αναµένονται περισσότερα
όσο προχωράµε σε αποκατάσταση των διεθνών µεταφορών,
στην επαναλειτουργία των αεροδροµίων και στην αύξηση των
διεθνών µετακινήσεων.
Έτσι, στην αγωνία των πολιτών των νησιών και των ακριτικών
περιοχών για τις οικονοµικές συνέπειες της πανδηµίας προστίθεται η ανασφάλεια και ο φόβος για την εξάπλωση του COVID19 και η αύξηση των αναγκών σε αεροδιακοµιδές για έκτακτα
περιστατικά.
Πέραν του αιτήµατος παροχής διευκρινίσεων ως προς τον
τρόπο και τις διαδικασίες προµήθειας των εναέριων µέσων και
του εξοπλισµού τους από το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ αντίστοιχα, καµµία πολιτική παράταξη δεν µπορεί να αµφισβητήσει
τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα της συγκεκριµένης δωρεάς.
Όπως είναι προφανές, τα τέσσερα καινούργια εναέρια µέσα
που προµηθεύεται το ελληνικό δηµόσιο δεν επαρκούν, όµως, για
την κάλυψη των αναγκών σε όλη τη χώρα. Όµως είναι µια καλή
αρχή, µια σηµαντική αναβάθµιση µε ευοίωνες µελλοντικές προοπτικές, ιδίως αν αναλογιστούµε την κατάσταση που άφησε στον
υγειονοµικό χάρτη της χώρας η δεκαετία των µνηµονίων µε τη
συνεπακόλουθη εγκατάλειψη της συντήρησης των υφιστάµενων
πτητικών µέσων του ΕΚΑΒ.
Ελπίζουµε να υπάρξουν µιµητές της µεγάλης αυτής δωρεάς,
οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης να συµβάλουν στην
κάλυψη ελλείψεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας προς όφελος
του συνόλου της κοινωνίας.
Το δεύτερο άρθρο, επιχειρεί στο πνεύµα της πρόληψης τυχόν
εκτάκτων αναγκών αεροδιακοµιδών ιδίως λόγω COVID-19, να θεσπίσει µια έκτακτη διαδικασία κάλυψης των αναγκών της αεροµεταφοράς. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται µόνο για διάστηµα
τριών µηνών, το πέρας του οποίου συµπίπτει µε το τέλος της τουριστικής σεζόν. Τυχόν χορήγηση παράτασης στη σχετική διαδικασία µε νοµοθετική διάταξη δεν αποκλείεται.
Ειδικότερα, περιγράφεται η δυνατότητα εξεύρεσης εναέριων
µέσων κατάλληλα διαµορφωµένων για αεροδιακοµιδές ασθενών
µέσω ιδιωτικών δωρεών µε την κάλυψη όλων των εξόδων από το
ελληνικό δηµόσιο, µίσθωσης µε αποζηµίωση χρήσης και αµοιβής
από τον κατάλογο των διαθέσιµων προς τη σύµπραξη σκαφών
που θα συντάξει το ΕΚΑΒ, µε κριτήρια την αµεσότητα της παροχής και τη χαµηλότερη προσφορά ή επίταξη ιδιωτικού εναέριου
µέσου από τα εγγεγραµµένα στον κατάλογο, σε περίπτωση µη
διάθεσης ή επάρκειας εναέριων µέσων µεταφοράς µε καταβολή
αποζηµίωσης χρήσης και αµοιβή χειριστή από το ελληνικό δηµόσιο.
Παρά τον έκτακτο και προληπτικό χαρακτήρα που δείχνει να
έχει αυτή η συγκεκριµένη διάταξη, στην πραγµατικότητα είναι
ένα εγχείρηµα επικοινωνιακού εντυπωσιασµού ένα «µπάλωµα»
στην καλύτερη περίπτωση. Διότι υπάρχει ήδη νοµοθετική διάταξη, το άρθρο 61 του ν.4430/2016 που προβλέπει τη σύναψη
σύµβασης του ΕΚΑΒ µε ιδιώτες ιδιοκτήτες εναέριων µέσων. Άρα,
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η συγκεκριµένη διάταξη είναι άσκοπη.
Και γιατί αφήνει σκιές αδιαφάνειας; Δεν παρέχετε κανένα απολύτως στοιχείο στην αιτιολογική έκθεση, που να τεκµηριώνει την
αναγκαιότητα της συγκεκριµένης επιλογής σας.
Μέχρι σήµερα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε κρίσιµα ερωτήµατα, όπως: Πόσα εναέρια µέσα έχει στη διάθεσή του αυτή τη
στιγµή το ΕΚΑΒ; Πού φιλοξενούνται; Ποια από αυτά είναι παροπλισµένα και ποια δουλεύουν; Ποιο είναι το κόστος συντήρησής
τους; Πότε συντηρήθηκαν για τελευταία φορά; Πόσα απ’ αυτά
είναι ικανά να πετάξουν, αν συντηρηθούν; Ποιες εταιρείες διαθέτουν σήµερα εναέρια µέσα για αεροδιακοµιδές, ώστε να ενταχθούν στο µητρώο που θα συντάξει το ΕΚΑΒ; Πόσα εναέρια
µέσα χρειάζονται κατά µέσον όρο, προκειµένου να καλύψουν τις
ανάγκες των αεροδιακοµιδών ασθενών στη χώρα µας; Σε πόσο
χρόνο θα µπορέσει το ΕΚΑΒ να προχωρήσει στη σύνταξη του
µητρώου εναέριων µέσων;
Δεν δίνετε χρονοδιάγραµµα. Μήπως µείνει στις καλένδες και
προχωρήσει κατευθείαν στην επίταξη; Ποια είναι η διαδικασία
των αεροδιακοµιδών για περιστατικά κορωνοϊού -και όχι µόνοκαι µετά τον Σεπτέµβριο; Πρόκειται ο κορωνοϊός να υποχωρήσει
τότε ή θα ακολουθήσει νέο κύµα έξαρσης της πανδηµίας, όπως
εκτιµά ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας; Ποια είναι η εκτίµηση
του κόστους για την εφαρµογή της συγκεκριµένης πρόβλεψης
διακοµιδών; Έχετε κάνει αναλογιστική µελέτη για το πόσο θα κοστίσει στο ελληνικό δηµόσιο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το χαρτί της αεροπορίας δεν έχουµε δει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ποια µέτρα προστασίας θα λαµβάνονται
για τους µεταφορείς σε περίπτωση περιστατικού COVID-19; Δεν
αναφέρετε τι είδους διαµόρφωση θα έχουν τα συγκεκριµένα
ιδιωτικά εναέρια µέσα και ποια αυξηµένα µέτρα θα λαµβάνουν
για τα περιστατικά κορωνοϊού.
Δεν δίνετε την πραγµατική εικόνα της κατάστασης των αεροδιακοµιδών. Το αν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία για την εκτέλεσή τους, επειδή τα εναέρια µέσα δεν έχουν συντηρηθεί και δεν
µπορούν να πετάξουν, πρέπει να το γνωρίζουµε. Εάν απαιτείται
πλήρης ανανέωση του εναέριου στόλου του ΕΚΑΒ επίσης πρέπει
να το γνωρίζουµε. Εάν τα νησιά µας εν µέσω θέρους δεν µπορούν να βασίζονται σε αεροδιακοµιδές, ποιος έχει την πολιτική
ευθύνη πρέπει να το ξέρουµε.
Ποιες είναι οι ανάγκες της χώρας σε εναέρια µέσα; Θα βασιζόµαστε αιωνίως στα εναέρια µέσα των Ενόπλων Δυνάµεων και
το µεγάλο κόστος που αυτό συνεπάγεται ή έχετε σκοπό να καλύπτετε κενά όπου εµφανίζονται, µε επιτάξεις, προς όφελος κάποιων συγκεκριµένων εταιρειών; Μήπως ολοκληρώνετε µε τον
έµµεσο αυτόν τρόπο το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων των αεροδιακοµιδών που είχε επιχειρήσει το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ;
Επισηµαίνω ότι εγγυητής της ασφάλειας εκτέλεσής τους είναι
η Πολεµική Αεροπορία, όπως και η συντήρηση των εναέριων
µέσων του ΕΚΑΒ θα πρέπει αδιαπραγµάτευτα να γίνεται µέσω
της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. Οποιεσδήποτε άλλες σκέψεις έχετε να µείνουν σε θεωρητικό επίπεδο.
Επί της ουσίας, η προχειρότητα και η αποσπασµατικότητα της
συγκεκριµένης ρύθµισης δεν καθησυχάζει τους νησιώτες και
τους ακρίτες µας ούτε εξασφαλίζει τους αγροτικούς γιατρούς
και τους γιατρούς των κέντρων υγείας που δέχονται ασφυκτικές
πιέσεις από πολλές πλευρές, για αεροδιακοµιδές που τελικά
αποδεικνύονται και άσκοπες.
Αυτό το αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία: 45% περίπου
διακοµιζοµένων ασθενών παίρνουν εξιτήριο την επόµενη µέρα,
ενώ συνήθως η αρχική διάγνωση διαφέρει από την τελική. Μόνιµη λύση δεν προβλέπεται στο υπαρκτό αυτό πρόβληµα.
Ποιες είναι οι προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής; Τι προτείνουµε εµείς; Προτείνουµε σχεδιασµό της υγειονοµικής θωράκισης
των νησιών και των ακριτικών περιοχών, ολιστική αντιµετώπιση του
ζητήµατος των αεροδιακοµιδών, εκπόνηση ετήσιου προγράµµατος προµήθειας εναέριων µέσων διακοµιδής και συντήρηση των
υπαρχόντων, εξορθολογισµό του κόστους αεροδιακοµιδών και
µέτρα αποφυγής των άσκοπων µεταφορών, εκ των προτέρων
αξιολόγηση των περιστατικών µε τη χρήση µέσων της σύγχρονης
τεχνολογίας, όπως η τηλεϊατρική, δηµιουργία µόνιµων υποδοµών
στα νησιά µας για την αντιµετώπιση των περιστατικών, θεσµοθέ-
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τηση πλωτών ιατρείων και πλήρως εξοπλισµένων για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών µέχρι τη µεταφορά τους σε
νοσοκοµεία υποδοχής.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζουµε οι προτάσεις µας να εισακουστούν.
Πρέπει να δράσετε άµεσα, γιατί µε το άνοιγµα του τουρισµού
στη χώρα µας τους επόµενους µήνες θα δηµιουργηθούν τεράστιες ανάγκες υγειονοµικής κάλυψης των νησιών µας. Η αντίδρασή σας θα πρέπει να είναι ουσιαστική και µακριά από
κινήσεις εντυπωσιασµού. Για παράδειγµα, το πρόσφατο επικοινωνιακό σόου στο Αγαθονήσι µε κάµερες και δηµοσιογράφους
δεν κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Αυτά τα είδε και ο γενικός
σας γραµµατέας και µάλιστα έχει στείλει και δύο εµπιστευτικές
επιστολές στον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, ζητώντας του εξηγήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αεροδιακοµιδές αποτελούν
κρίσιµο κρίκο στην αλυσίδα της οικονοµικής θωράκισης των νησιών και των ακριτικών περιοχών. Κάθε δωρεά στην κατεύθυνση
ενίσχυσης των οικονοµικών δυνατοτήτων της ελληνικής πολιτείας και στην προστασία της δηµόσιας υγείας είναι ευπρόσδεκτη και εθνικά σηµαντική. Εντούτοις, αυτό δεν σας απαλλάσσει
από την έλλειψη σχεδιασµού, τη λήψη ηµίµετρων, τα µπαλώµατα
και την προχειρότητα.
Όσο και να ευλογούν τα γένια της Κυβέρνησης τα µέσα ενηµέρωσης, δεν µπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Εµείς περιµένουµε τον σχεδιασµό σας, τις µεταρρυθµίσεις σας και το
πραγµατικό σας πλάνο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Κυρίως
όµως περιµένουµε µια δηµόσια δέσµευση ότι δεν θα ανατραπεί
το υφιστάµενο νοµοθετικό καθεστώς των αεροδιακοµιδών µέσω
ΕΚΑΒ µε την ευθύνη της Πολεµικής Αεροπορίας, προς χάριν
ιδιωτικών συµφερόντων µε την πόρτα που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ το
2016.
Αναλογιζόµενοι το χρέος µας ως παράταξη που πάντα υποστήριζε τις λύσεις που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και δεδοµένου ότι οποιαδήποτε δωρεά για την κάλυψη έστω και
µέρους των αναγκών της δηµόσιας υγείας και λόγω της κρίσιµης
περιόδου που διανύουµε, θα ψηφίσουµε θετικά το νοµοσχέδιο.
Θεωρούµε ότι πρέπει να κάνουµε εποικοδοµητική κριτική και
να επισηµαίνουµε τις ατέλειες και τα µπαλώµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πουλά και για την οικονοµία του χρόνου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μπορώ να έχω για ένα λεπτό τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, για ένα λεπτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώµη, δεν θα έκανα την παρέµβαση αλλά διαπίστωσα το εξής.
Για το άρθρο 2, που θα ψηφίσουµε σήµερα, η φιλολογία που
υπάρχει είναι ότι υπάρχει αίτηµα από την Πολεµική Αεροπορία
ότι δεν µπορεί να διαθέτει άλλο πτητικά µέσα προς το ΕΚΑΒ,
λόγω εθνικών ζητηµάτων που υπάρχουν. Μόλις πληροφορήθηκα
ότι τέτοιο χαρτί δεν υπάρχει.
Άρα όλη η φιλολογία σας και η επιχειρηµατολογία σε σχέση
µε το δεύτερο άρθρο δεν ισχύει. Παρακαλώ µέχρι να µιλήσουµε,
να µας φέρετε το γραπτό αίτηµα το οποίο υπάρχει. Γιατί αν δεν
υπάρχει, είστε διπλά εκτεθειµένοι σε αυτό που πάτε να κάνετε.
Θέλω, λοιπόν, και επίσηµη ενηµέρωση και καλώ και την ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης να µας πει αν όντως υπάρχει
κάτι τέτοιο, αν όντως υπάρχει! Γιατί αν δεν υπάρχει, τότε επιβεβαιώνεται αυτό που είπα προχθές. Θέλω να το καταθέσετε αυτό
το χαρτί. Το ζητώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε αντιληπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εµείς θέτουµε το
ίδιο ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το ίδιο ερώτηµα και
ο κ. Λοβέρδος, λοιπόν. Το άκουσε ο κύριος Υπουργός, εδώ είναι.
Καλώ τώρα στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του ΚΚΕ, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γεώργιο Λαµπρούλη, για δεκαπέντε
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για ακόµα µια φορά και από αυτό το Βήµα καταγγέλλουµε την
τακτική, σε ό,τι αφορά την κατάθεση την τελευταία στιγµή, µε
την έναρξη στην ουσία της διαδικασίας συζήτησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, τροπολογιών και άντε να πούµε για το
Υπουργείο Υγείας. Για το Υπουργείο Εργασίας; Τροπολογίες
άσχετες έστω και προς το αντικείµενο, για να βάλουµε και αυτό
το ζήτηµα, πέρα όπως είπαµε και καταγγείλαµε από το απαράδεκτο της διαδικασίας µε τις τροπολογίες. Και προφανώς θα
έχουµε και χρόνο, κύριε Πρόεδρε, στην πορεία της συζήτησης
να πούµε και δυο λόγια για αυτές τις τροπολογίες.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το νοµοσχέδιο για την κύρωση σύµβασης µε το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» του ελληνικού κράτους,
του Υπουργείου Υγείας που αφορά βεβαίως αυτή τη φορά το
υπο-έργο 5, δηλαδή την προµήθεια αεροσκαφών και ελικοπτέρων, η ψήφος µας τόσο στη σύµβαση αυτή την επιµέρους όσο
και στη συνολικότερη σύµβαση όταν συζητούσαµε αντίστοιχα,
το προηγούµενο διάστηµα, εκφράζει την κριτική µας και για τις
ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, που µε την πολιτική τους περιέκοπταν και περικόπτουν δηµόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνουν την ανταποδοτικότητα και τις πληρωµές στις υπηρεσίες
υγείας, στα φάρµακα, στις εξετάσεις και λοιπά συµβάλλοντας
ώστε ακριβώς αυτό το δικαίωµα των ασθενών, του λαού µας, σε
απαραίτητες δηµόσιες µονάδες υγείας να παρουσιάζεται ως
προσφορά –από ποιους;- από αυτούς που καταδικάζουν τον λαό
στην εξαθλίωση.
Και θεωρούµε πως τέτοια µέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηµατοδοτούνται πλήρως από
τον κρατικό προϋπολογισµό. Αντίστοιχα, να υπάρχει η στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό των µονάδων, µε µόνιµο προσωπικό
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται
επαρκής και σύγχρονος ιατροµηχανολογικός εξοπλισµός και, βεβαίως, όλα αυτά να αποτελούν µέρος, τµήµα αν θέλετε του πανελλαδικά ανεπτυγµένου κρατικού συστήµατος υγείας, ώστε,
έγκαιρα µε ασφάλεια και απολύτως δωρεάν, να παρέχονται όλες
οι προληπτικές αντίστοιχα διαγνωστικές, θεραπευτικές πράξεις,
η επείγουσα προνοσοκοµειακή φροντίδα, σε όσους έχουν φυσικά ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι
όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συµπληρωµατικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Και βέβαια υπάρχει το γνωστό επιχείρηµα, που το ακούγαµε
και τα προηγούµενα χρόνια και τώρα ακόµα ακούγεται και µπαίνει στη δηµόσια συζήτηση αλλά και στις συζητήσεις εδώ στη
Βουλή, ότι το κράτος δεν έχει λεφτά ή επικαλείται είτε η παρούσα Κυβέρνηση είτε η προηγούµενη τις δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας.
Όµως, η πραγµατικότητα είναι ότι και την περίοδο την προηγούµενη, προ οικονοµικής κρίσης, που η Ελλάδα είχε αυξηµένους ρυθµούς ανάπτυξης και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το κράτος και το κεφάλαιο που υπηρετεί αυτό το κράτος µε όλες αυτές τις κυβερνήσεις που πέρασαν, υποχρηµατοδοτούσαν το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Δεν ανέπτυσσαν τις
αναγκαίες υποδοµές, έπαιρναν µέτρα περικοπών των δηµόσιων
παροχών, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να πληρώνουν πολλά περισσότερα. Και όλα αυτά επιταχύνονται βεβαίως σήµερα, πολλαπλασιάζονται, διότι η ανάπτυξη µε ατµοµηχανή ακριβώς τους
επιχειρηµατικούς οµίλους είναι σε πλήρη αντίθεση µε τις λαϊκές
κοινωνικές ανάγκες και συγκεκριµένα της υγείας.
Και αν κάτι αποδεικνύεται και το οποίο θα πρέπει, κατά τη
γνώµη µας, να σκεφτούν οι εργαζόµενοι, ο λαός µας, είναι πως
αυτό το κράτος, το καπιταλιστικό κράτος, ποτέ δεν έχει πόρους,
δεν έχει τα χρήµατα για τις ανάγκες του λαού, των λαϊκών στρωµάτων ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης ούτε στη
φάση της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Κι αυτό διότι αποτελεί ξεκάθαρα πολιτική επιλογή, η παντός είδους στήριξη των
µεγαλοεπιχειρηµατιών είτε µέσω φοροαπαλλαγών, εισφοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων είτε δίνοντας και απευθείας ζεστό
χρήµα.
Στόχος η εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας τους και στις
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δύο φάσεις και στην ανάπτυξη και στην κρίση. Εξάλλου τα χρήµατα που θα διαθέσει το ίδρυµα -το είπαµε και στην επιτροπήαποτελούν στην ουσία ένα πολύ µικρό µέρος των κερδών που
αποκοµίζει, σταγόνα δηλαδή στον ωκεανό, κέρδη τα οποία προκύπτουν από την άγρια εκµετάλλευση των εργαζοµένων, δηλαδή
από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους που δηµιουργεί τα
κέρδη, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και σε άλλες χώρες, όπου
δραστηριοποιείται και πολύ περισσότερο η εκµετάλλευση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών τόσο της χώρας µας όσο και άλλων
χωρών.
Συγχρόνως τόσο η σηµερινή Κυβέρνηση αλλά και οι προηγούµενες αξιοποιούν αυτές τις συµφωνίες, για να επιδρούν –αν θέλετε- να ασκούν και µια βαθύτερη ιδεολογική επίδραση στους
εργαζόµενους, στον λαό µας, επιδιώκοντας αφ’ ενός να καλλιεργήσουν στο έδαφος των σοβαρών προβληµάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήµατος της
εκµετάλλευσης και αφ’ ετέρου να συµφιλιωθούν οι εργαζόµενοι
µε την αντίληψη ότι µπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο,
όσο καλύτερα πάει η κερδοφορία των επιχειρηµατιών.
Στόχος, δηλαδή, είναι να εθίζονται οι εργαζόµενοι µε την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές όχι ως δικαίωµα
αλλά ως φιλανθρωπία. Και όσο εντείνεται αυτή η αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου, όσο προωθείται η δραµατική περικοπή των
κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την υγεία, την πρόνοια,
το φάρµακο, για την παιδεία, για όλες τις κοινωνικές παροχές
και ενισχύεται παράλληλα, βεβαίως, η επιχειρηµατική δράση,
τόσο θα εµφανίζονται οι φιλανθρωπίες ή οι πρωτοβουλίες των
επιχειρηµατιών για την υγεία και όχι µόνο. Και αυτό γιατί οι δωρεές αποτελούν το άλλοθι και το αντάλλαγµα των καπιταλιστών,
για να συνεχίζουν και να αυξάνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και παράλληλα να εµπορευµατοποιούνται οι λαϊκές
ανάγκες και στην υγεία.
Και ακριβώς στην εξυπηρέτηση αυτών των σχεδιασµών και
συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων δεν οφείλεται το γεγονός ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας όλο και
πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηµατικά τους αλλά και τα εµπορευµατικά τους χαρακτηριστικά;
Για παράδειγµα, και εδώ στο Νοµό Αττικής, ολόκληρη ανατολική Αττική δεν διαθέτει ούτε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο, παρά ορισµένα µισολειτουργούντα κέντρα υγείας, ή για παράδειγµα η
βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, είναι χωρίς παιδιατρικά νοσοκοµεία εδώ και δεκαετίες αυτό και σε περιόδους, όπως είπα, ανάπτυξης όπου η χώρα µας ήταν η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σε ρυθµούς ανάπτυξης µε τεράστιο παραγόµενο πλούτο.
Όµως, αυτός ο πλούτος που τον παράγει ο ίδιος ο λαός µας, δεν
διοχετεύτηκε στην ικανοποίηση και αυτών των αναγκών στην
υγεία.
Επίσης, για παράδειγµα, 4 δισεκατοµµύρια ετησίως ακόµα και
στα χρόνια της κρίσης –το τονίζω, 4 δισεκατοµµύρια ετησίως
ευρώ- πηγαίνουν για τις νατοϊκές δαπάνες, προκειµένου να συµµετάσχουµε και εµείς στο πλιάτσικο όπου γης, ενώ για την υγεία
του λαού, για τη λαϊκή υγεία, δεν περισσεύει ούτε 1 ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, την ίδια ώρα που όλοι αυτοί οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι θεωρούν αιτία πολέµου τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων,
αφού διαµορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής µε όρους περασµένων δεκαετιών, ενός αιώνα πριν –εκεί γυρίζουµε!-, εµφανίζονται παράλληλα και σαν µεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού,
διαθέτοντας στην ουσία ένα ελάχιστο µέρος των κερδών από τη
δουλειά των εργαζοµένων και, βεβαίως, στόχος τους είναι η ενσωµάτωση και η λεγόµενη κοινωνική ειρήνη.
Και σε αυτή την κατεύθυνση συρρέουν οι κυβερνήσεις και τα
υπόλοιπα αστικά κόµµατα, προσπαθώντας όλοι µαζί να αποτρέψουν τον µεγάλο κίνδυνο. Ποιος είναι αυτός; Η οργάνωση του
αγώνα των εργαζοµένων που θα διεκδικήσουν ακριβώς όλον
αυτόν τον πλούτο και τα µέσα φυσικά που τον παράγουν, ανατρέποντας όµως την πολιτική και οικονοµική εξουσία των µονοπωλίων.
Έτσι, λοιπόν, και η µόνη διαφορά σε ό,τι αφορά το σύνολο της
σύµβασης ή τις επιµέρους συµβάσεις που συζητούµε, είναι ότι
την αρχική την ξεκίνησε και την προχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τη διαχειρίζεται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
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µε τις τροποποιήσεις που κάνει σε κάποιες από αυτές τουλάχιστον έως τώρα.
Αυτά τα δύο κόµµατα µπορεί να αντιπαρατίθενται µεταξύ τους
στα δευτερεύοντα και τριτεύοντα θέµατα, αλλά στα πρωτεύοντα,
για να στηρίζουν και να αθωώνουν δηλαδή ακριβώς αυτούς τους
εκµεταλλευτές του λαού µας, υπάρχει και σύµπνοια αλλά και
κοινή στρατηγική.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω το εξής ζήτηµα το
οποίο είχαµε θέσει και στην επιτροπή. Πέρα, δηλαδή, από τα
ερωτήµατα που είχαµε διατυπώσει, αν θέλετε, και µε αφορµή τις
συζητήσεις σε προηγούµενα νοµοσχέδια, υπο-έργα της αρχικής,
αλλά και στην αρχική σύµβαση, ερωτήµατα γεννά και το γεγονός
ότι το Ίδρυµα αποκτά ισοβίως το δικαίωµα ελέγχου βασικών
πλευρών λειτουργίας των έργων που προβλέπονται στη σύµβαση, µε πρόβλεψη ακόµα και ποινών, ακόµα και µε επιστροφή
ποσών που διέθεσε ή θα διαθέσει.
Όµως, επίσης, ερωτηµατικά δηµιουργεί -επαναλαµβάνω, το είπαµε και στην επιτροπή προχθές αλλά δεν υπήρξε κάποια απάντηση- το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση των τεχνικών
προδιαγραφών των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων κ.λπ. στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΑΒ ένα µέλος του µειοψήφησε, διατυπώνοντας την άποψη περί προβληµατικών προδιαγραφών.
Εµείς ούτε συµµετέχουµε στα διοικητικά συµβούλια του ΕΚΑΒ
ούτε ενηµέρωση είχαµε για το ποιος ή ποιοι ήταν οι λόγοι που
οδήγησαν στο να µειοψηφήσει ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου, βάζοντας προφανώς ζητήµατα, όπως αναφέρεται µέσα
στο έγγραφο που µας δώσατε, τεχνικών προδιαγραφών. Εδώ,
λοιπόν, θα θέλαµε µία απάντηση.
Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, όπως δηλώσαµε και στην
επιτροπή, θα ψηφίσουµε «παρών». Επαναλαµβάνω και πάλι ότι
φαντάζοµαι πως θα έχουµε τον αντίστοιχο χρόνο ή έστω έναν
εύλογο χρόνο, για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε και επί των
τροπολογιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα για δεκαπέντε λεπτά η ειδική αγορήτρια
της Ελληνικής Λύσης κ. Αθανασίου.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µε περισσή σπουδή έρχεται προς ψήφιση
στην Ολοµέλεια η τροποποίηση για τα πτητικά µέσα της συµφωνίας δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
αλλά και οι ρυθµίσεις του άρθρου 2 του παρόντος νοµοσχεδίου
που αφορούν ρυθµίσεις και διατάξεις ενόψει του COVID-19.
Και αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ, και µαζί µου αναρωτιέται και
όλος ο ελληνικός λαός, γιατί τέτοια βιασύνη. Μόλις προχθές συζητήσαµε στην αρµόδια επιτροπή το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου,
όπου προβλήθηκαν ερωτήµατα και απορίες. Θα πάρουµε απαντήσεις σε αυτή την Ολοµέλεια ή απλώς µε τη δύναµη της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας που έχετε, θα προχωρήσετε στην
ψήφιση του νόµου αδιαφορώντας για τις ερωτήσεις και τα θέµατα που σύσσωµη έθεσε η Αντιπολίτευση; Όµως, τι ρωτάω; Θα
γίνει αυτό που πάντα γίνεται, σύντοµες δηλαδή διαδικασίες νοµοθέτησης µε σκοπό τη γρήγορη και αποδοτική συνδροµή της
κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας σε σχέδια µε επίκληση το κοινό
καλό.
Όµως, ας δούµε τι έχουµε να ψηφίσουµε σήµερα, θυµίζοντάς
σας, κύριε Υπουργέ, τι συζητήσαµε στην επιτροπή και τι ερωτήσεις κάναµε, για τις οποίες δεν πήραµε καµµία απάντηση, όπως
µάλλον δεν θα πάρουµε και τώρα, όπως προβλέπω.
Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί,
αλλά πολύ περισσότερο και πριν από αυτά, να προβλέπει τις
ανάγκες της κοινωνίας και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
ανάλογα να προετοιµάζεται και να ενεργεί. Δεν είναι δυνατόν για
χρόνια και χρόνια να υπερφορολογείτε την Ελληνίδα και τον Έλληνα, και να περιµένετε κάποιον ιδιώτη να καλύψει µε τη γενναιοδωρία του βασικές ανάγκες του λαού και της κοινωνίας.
Πού πάνε επιτέλους όλα αυτά τα δισεκατοµµύρια που εισπράττονται από τον λαό µέσω της κρατικής φορολογίας και πού πάνε
επιτέλους όλα αυτά τα χρήµατα που εισπράττονται από τις διά-
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φορες συµπράξεις του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα που µε
θέρµη υποστηρίζετε, αλλά πού είναι και τα χρήµατα από τις προκλητικές εκχωρήσεις δηµόσιας περιουσίας και εθνικών εταιρειών
και δοµών, όπως είναι ο ΟΣΕ και τα αεροδρόµια;
Για ποια ανάπτυξη µιλάµε και τι αξία έχει τελικά η ανάπτυξη,
αν τα καλά οικονοµικά αποτελέσµατα δεν φτάνουν ποτέ στην
τσέπη του κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτός βρίσκεται, όπως στη
Θράκη, στη Μάνη, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στα χωριά της Ηπείρου
και της θεσσαλικής υπαίθρου, αλλά και παντού; Όµως, τι ρωτάω;
Τα χρήµατα πάνε στα µνηµόνια, στους δανειστές µας και φυσικά
στις τράπεζες και η επίθεση καλά κρατεί. Όµως, αυτά τα έχουµε
πει και θα συνεχίσουµε να τα λέµε ως Ελληνική Λύση, µέχρι να
αποφασίσετε να πράξετε εθνικά και προς όφελος της ελληνικής
κοινωνίας και όχι κυρίως προς όφελος των φιλικών σας επενδυτών και όχι µόνο. Αναρωτιέµαι, όλοι αυτοί οι ευεργέτες θα δώσουν κάτι κάποτε και για την άµυνα;
Έρχοµαι, όµως, τώρα επί της σηµερινής ηµερήσιας διάταξης.
Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να συµπληρώσει, όπως είπαµε, µετά από τροποποίηση τις αλλαγές που επήλθαν στην αρχική σύµβαση της ήδη κυρωµένης δωρεάς του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος». Και έχω ξαναπεί ότι ως γιατρός συµφωνώ
µε την ενίσχυση των δοµών του εξοπλισµού και την εξειδίκευση
του προσωπικού. Η προµήθεια εναέριων µέσων αεροδιακοµιδής
είναι πολύ σοβαρό βήµα, για µια έγκαιρη αντιµετώπιση οξέων και
βαρέων περιστατικών, ειδικά από τη νησιωτική Ελλάδα όπου οι
συνθήκες είναι δύσκολες και ορισµένες φορές απαγορευτικές.
Και µιλώ εξ εµπειρίας, δεδοµένου ότι υπηρέτησα είκοσι πέντε
έτη στη Λήµνο.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να κάνετε κι άλλα πράγµατα
για τη νησιωτική Ελλάδα και τις αποµακρυσµένες περιοχές. Θα
πρέπει να κάνετε προσλήψεις µε ειδικότητες πρώτης γραµµής,
κανονικές και µε κίνητρα. Θα πρέπει να σταµατήσει πλέον η θέση
του γιατρού της ακριτικής Ελλάδας και των νησιών να θεωρείται
θέση τρίτης κατηγορίας και η ιατρική υπηρεσία εκεί ως αναγκαίο
κακό. Οφείλετε να δηµιουργήσετε συνθήκες ασφάλειας.
Έχετε προβλέψει την άµεση στελέχωση των προσφάτως εγκαινιασµένων νοσοκοµείων, όπως για παράδειγµα της Καρπάθου, αλλά και άλλων νησιών που παραµένουν µη στελεχωµένα
από προσωπικό; Έχετε προβλέψει την πλήρη στελέχωση των
κέντρων υγείας; Έχετε αποφασίσει ο κορωνοϊός να αποτελέσει
την αφορµή, για να κάνετε τοµές και να βελτιώσετε τα κακώς κείµενα ή θα επιλέξετε τον εύκολο τρόπο, που έχει όµως ανυπολόγιστο κόστος σε άλλους τοµείς, όπως το να µεταφέρονται τα
πιθανά κρούσµατα µε πανάκριβες αεροδιακοµιδές στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, διακινδυνεύοντας αυτή τη φορά την κατάρρευση
του συστήµατος υγείας που αποφύγαµε µε τον εγκλεισµό µας;
Κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά µε την αρχική σύµβαση και την
τροποποίησή της που συζητάµε, σας λέω ότι δεν γίνεται καµµία
αναφορά για ποιον λόγο επιλέγεται η προµήθεια δύο νέων ελικοπτέρων αντί της συντήρησης των υφισταµένων, όπως είχε
αποφασιστεί αρχικά.
Το ελληνικό δηµόσιο µιλάει για αξιολόγηση των συνθηκών και
δεν µας έχετε πει ποιες ήταν οι συνθήκες, όταν συζητήθηκε αρχικά η συντήρηση του εξοπλισµού, δηλαδή των ελικοπτέρων, και
ποιες είναι οι συνθήκες τώρα που αποφασίστηκε η προµήθεια
νέων ελικοπτέρων και η αυτονόητη συντήρησή τους.
Καταλαβαίνω ότι η προµήθεια δύο νέων εναέριων µέσων δεν
µπορεί παρά να είναι ένα καλό νέο. Όµως, γιατί αυτή η αλλαγή;
Και τα υφιστάµενα τι θα γίνουν; Αφού ήταν να τα συντηρήσουµε,
αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να συντηρηθούν. Και ρωτώ: Ποιος θα
τα συντηρήσει και πόσο θα κοστίσει; Θα το κάνει η Πολεµική Αεροπορία ή θα το πάρουν και αυτό ιδιώτες και µε ποιες διαδικασίες; Και αφού θα ενταχθούν στον στόλο και τα δύο νέα
ελικόπτερα, έχει προβλεφθεί η πρόσληψη και η στελέχωση
αυτών των νέων υπηρεσιών; Είναι εξασφαλισµένη οικονοµικά η
λειτουργία τους; Εξυπακούεται ότι θα πρέπει και τα ήδη υπάρχοντα να λειτουργούν και να συντηρούνται αλλά και τα νέα ελικόπτερα να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να είναι
λειτουργικά και αποδοτικά.
Και µην ξεχνάµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η σύµβαση
λέει ρητά πως το ελληνικό δηµόσιο είναι υποχρεωµένο για τη
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συντήρηση και καλή λειτουργία των δωρεών του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος».
Όµως, πώς θα γίνουν όλες αυτές οι συµβάσεις συντήρησης
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύµβασης; Ή µήπως έγιναν
ήδη µε διαδικασίες του κατεπείγοντος; Υπάρχει διαγωνισµός ή
θα επιλεγεί για λόγους, ας πούµε, εκτάκτων συνθηκών κάποιος
συγκεκριµένος ανάδοχος, ιδιώτης κατά την κύρια τακτική σας,
για µια πενταετία; Και µετά τι θα γίνει;
Στο άρθρο 3 της σύµβασης αναφέρεται ότι κάθε υπέρβαση
του προϋπολογισµού θα καλύπτεται από το ελληνικό δηµόσιο.
Σας εφιστούµε την προσοχή σ’ αυτό το σηµείο για την αυστηρή
και σύγχρονη παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και του
προϋπολογισµού, έτσι ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των εσόδων. Άλλωστε µιλάµε για το ελληνικό
δηµόσιο και τους αναδόχους του.
Τώρα, όµως, όπως αναφέρεται στο προοίµιο της σύµβασης, η
έγκριση και οι τεχνικές προδιαγραφές των εναέριων µέσων της
δωρεάς, δηλαδή των δύο αεροπλάνων για τη διακοµιδή βαρέως
πασχόντων ασθενών, προκύπτουν από την εγκριτική απόφαση
µε αριθµό 17/3-6-2019 του ΕΚΑΒ. Ωστόσο η απόφαση του ΕΚΑΒ
πάρθηκε κατά πλειοψηφία, αφού ένα µέλος του ΔΣ του ΕΚΑΒ
εξέφρασε αντιρρήσεις για την προµήθεια µε τις προδιαγραφές
που υπάρχουν.
Σας καλέσαµε στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, για να αναζητηθούν οι λόγοι που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, αλλά όχι µόνο
δεν ενδιαφερθήκατε να µας απαντήσετε αλλά σπεύσατε να φέρετε προς ψήφιση το παρόν σχέδιο νόµου σε χρόνο ρεκόρ.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και κύριοι της Κυβέρνησης, τέτοιες δωρεές δεν γίνονται ούτε κάθε µέρα ούτε εύκολα.
Χρειάζονται πολλοί παράγοντες να συνηγορήσουν για να αποφασιστούν και να πραγµατοποιηθούν αλλά και να λειτουργήσουν
εν τέλει. Πρέπει να γνωρίζουµε, ποιοι είναι ακριβώς οι λόγοι που
η απόφαση του ΕΚΑΒ για την αποδοχή της δωρεάς δεν είναι οµόφωνη.
Για το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου για την αεροδιακοµιδή νοσούντων ειδικά µε COVID-19, τι να πω; Μιλάτε για δωρεές διάθεσης πτητικών µέσων µε κάλυψη εξόδων και επιβαρύνσεων και
τελών, µιλάτε για παροχή υπηρεσίας µε αποζηµίωση χρήσης ή
και αµοιβής, µιλάτε και για επίταξη. Πώς θα ιεραρχηθούν, όµως;
Αν δεν µας τα κάνουν δώρο τα µισθώνουµε και αν δεν µας τα µισθώνουν τα επιτάσσουµε;
Κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς έχετε στον νου σας και στα σχέδιά
σας να κάνετε; Για ποια ιδιωτικά πτητικά µέσα µιλάτε; Υπάρχει
λίστα αυτών; Για τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη των εφοπλιστών και των βιοµηχάνων µιλάτε, για τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη των ασφαλιστικών εταιρειών ή για ελικόπτερα και
αεροσκάφη της Aegean που χρήµατα ζητά και έλεγχο δεν δίνει
και τώρα θέλει να πάρει χρήµατα µέσω άλλης κρατικής λειτουργίας; Ή έχετε στο µυαλό σας, ας πούµε, τίποτα γερµανικό ή ιταλικό;
Μιας και µιλάµε για πρόληψη και αντιµετώπιση, κύριοι Βουλευτές, θυµίζω σε όλους ότι το καλοκαίρι µέσα σε όλα τα άλλα κινδυνεύουν και τα δάση και οι περιουσίες των Ελλήνων από τις
πυρκαγιές. Είµαστε έτοιµοι γι’ αυτό; Τα πτητικά µέσα σ’ αυτή την
περίπτωση είναι συντηρηµένα και επαρκή;
Κύριοι Βουλευτές, µιλάµε για τη δηµόσια υγεία και για τον
COVID-19 κατά βάση. Για ποιον λόγο να χάνουµε χρόνο µε συµβάσεις µίσθωσης και δωρεών; Για ποιον λόγο να µπούµε σε διαδικασίες επιλογής προσφορότερης τιµής; Δηλαδή από τη µία
κυνηγάµε άπαντες µε πρόστιµα και lockdown τοπικά και εθνικά
και από την άλλη κάνουµε δουλειές µε µισθώσεις και προσφορά
τιµών και υπηρεσιών;
Ήδη εµφανίζονται νέα κρούσµατα του COVID-19 και ακόµα
δεν άνοιξαν τα σύνορα. Ήδη βλέπετε κι εσείς -γιατί εµείς ως Ελληνική Λύση το έχουµε πει από την πρώτη στιγµή- ότι ούτε ο τουρισµός µπορεί να αποδώσει, όπως νοµίζετε. Υπάρχουν θέµατα
λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και συµπεριφοράς του κόσµου. Δηλαδή θα πεις στον πελάτη στις δέκα και στις δώδεκα το
βράδυ, όταν θα έχει φάει σε εστιατόριο και θα έχει πιει το κρασί
του, «κρατά αποστάσεις» στα στενά σοκάκια των νησιών των Κυκλάδων αλλά και σε όλα τα νησιά µας και στους τόπους διακο-
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πών; Και τι θα γίνει µε τους νέους στα µπαρ; Έρχονται και οι αλλοδαποί.
Είδατε τι έγινε χθες στο Κρανίδι, κύριε Υπουργέ; «Έσπασαν»
την καραντίνα οι λαθροεισβολείς, και η Αστυνοµία τούς µάζευε
από τα µαγαζιά και τους δρόµους. Σήµερα στην Κατεχάκη περίµεναν ουρές. Στις αστικές συγκοινωνίες συνωστισµός. Πώς θα
γίνει ο έλεγχος των νοσηµάτων στις ακριτικές περιοχές και τα
νησιά µας και µε τους λαθροµετανάστες που κατακλύζουν τη
χώρα, που κυκλοφορούν ελεύθερα και ασύδοτα, την ίδια στιγµή
που οι Έλληνες διώκονται, τελούν υπό περιορισµό, τους επιβάλλονται πρόστιµα αλλά και τους εµπαίζουν και τους εκµεταλλεύονται οικονοµικά, παρά τη διαφαινόµενη και νοµοτελειακά
ερχόµενη οικονοµική καταστροφή τους;
Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, -ενηµερώστε και τους υπόλοιπους
Υπουργούς- ότι οι τράπεζες παίρνουν τηλέφωνο δανειολήπτες
και τους ζητάνε, προκειµένου να αναστείλουν τις δόσεις τους
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020, να κεφαλαιοποιήσουν τις δόσεις και όλες τις χρεώσεις, που νόµιµα ή παράνοµα επιβάλλουν
στους πολίτες; Σκεφτείτε που φτάσαµε, η εφορία -αν και φειδωλή κατά τη γνώµη µας- να κάνει άτοκη αναστολή δόσεων και
µε έκπτωση 25% σε όσους πληρώνουν εγκαίρως και οι τράπεζες
να είναι πιο κυνηγοί από ποτέ. «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο»,
που είπε και κάποιος κάποτε;
Για να επιστρέψω στα του COVID-19 και τα ενδεχόµενα περιστατικά που θα προκύψουν τους επόµενους µήνες στα νησιά
κατά κύριο λόγο, κύριε Yπουργέ, αν χαθεί ο έλεγχος, όχι δύο,
όχι δώδεκα, αλλά ούτε εκατόν δύο αεροπλάνα και ελικόπτερα
δεν φτάνουν. Και πού θα τους πάτε; Στα νοσοκοµεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που µετά βίας εξυπηρετούν τον εκεί πληθυσµό;
Η λύση, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η µεταφορά των ασθενών
στα κεντρικά νοσοκοµεία. Η λύση είναι ότι µπορείτε να µισθώσετε ένα πλοίο ή δύο ή όσα χρειάζονται, για παράδειγµα για τα
Δωδεκάνησα, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για τις Κυκλάδες, το οποίο θα µετατραπεί σε πλωτό νοσοκοµείο και το
οποίο θα δέχεται τα περιστατικά, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισµό και ΜΕΘ.
Κύριε Υπουργέ, µάθατε τι δήλωσε χτες ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας Χάικο Μάας για τις διακοπές των Γερµανών
πολιτών στο εξωτερικό; Δήλωσε ότι η Γερµανία δεν θα επαναπατρίσει Γερµανούς πολίτες εάν ασθενήσουν µε COVID-19. Διακόσιες χιλιάδες Γερµανοί επαναπατρίστηκαν τις πρώτες πέντε
εβδοµάδες της πανδηµίας, αλλά αυτό δεν θα ξαναγίνει, είπε. Δεν
θα στείλει αεροπλάνα ξανά, αλλά οι πρεσβείες τους θα βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Περίεργη και παράλογη δήλωση.
Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό; Πρώτον, λογικά δεν θα έρθουν
όσοι ήταν να έρθουν ή περιµέναµε να έρθουν, οπότε και εξ αυτού
του λόγου ο τουρισµός και ο τζίρος. Δεύτερον, αλίµονο µας αν
έρθουν και ασθενήσουν στην Ελλάδα. Τι θα τους κάνουµε; Αυτούς µε ήπια συµπτώµατα θα τους αφήσουµε στα ξενοδοχεία σε
καραντίνα κλείνοντάς τα; Τους χρήζοντες διαρκή ιατρική παρακολούθηση και ΜΕΘ θα τους βάλουµε στα νοσοκοµεία µας;
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε απαντήσεις στα ερωτήµατά µας
και τις ανησυχίες µας, που είναι ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Κύριοι της Κυβέρνησης, βοηθήστε όλους τους πολίτες, που
έχουν πραγµατική ανάγκη, αλλά ενισχύστε ουσιαστικά και καταλυτικά την Ελληνίδα και τον Έλληνα και επιτέλους, προστατέψτε
τη χώρα µας. Σταθείτε δίπλα στον λαό της. Σ’ αυτόν βασίζεστε,
απ’ αυτόν προέρχεστε, αυτός είναι η χώρα και το έθνος µας, που
φυσικά προηγείται της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους.
Σκεφτείτε αυτά που σας λέµε, κύριε Υπουργέ. Τα πράγµατα
είναι πολύ σοβαρά. Πριν αλέκτορα λαλήσαι τρις, η Ελληνική
Λύση επιβεβαιώθηκε. Άνοιξε η κερκόπορτα της Νέας Δηµοκρατίας. Στροφάδες, διαπόντια νησιά µε χαµηλή επήρεια ΑΟΖ και
τώρα η Τουρκία χρησιµοποιεί το εγκληµατικό λάθος της Κυβέρνησης για να κάνει τη δική της προπαγάνδα. Εµείς προειδοποιήσαµε και συνεχίζουµε να τους προειδοποιούµε να µην κάνουν
το ίδιο έγκληµα στο Καστελόριζο. Θα µας έχουν απέναντι όλοι
τους.
Όσο για το νοµοσχέδιο, η Ελληνική Λύση ψηφίζει παρών.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ24 κ. Φωτεινή
Μπακαδήµα για δεκαπέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε την κύρωση µιας επιµέρους σύµβασης δωρεάς µεταξύ του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του ελληνικού δηµοσίου, έργο
που αφορά την αεροδιακοµιδή των ασθενών.
Θεωρητικά, κανείς δεν θα µπορούσε να διαφωνήσει µε τα επιµέρους έργα των συµβάσεων µε το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
µιας και µε την ολοκλήρωσή τους θα βελτιώνονταν κατά πολύ οι
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας στους συµπολίτες
µας.
Ενδεικτικά, αξίζει να θυµίσουµε ότι το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» έχει αναλάβει τον σχεδιασµό και την κατασκευή του Γενικού
Νοσοκοµείου Κοµοτηνής, του Νοσοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης, τη χρηµατοδότηση προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων της
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και του Κέντρου Εκπαίδευσης Νοσηλευτών του «Ευαγγελισµού», την αγορά εξοπλισµού για µονάδες
του «Ευαγγελισµού», τη δηµιουργία του Νοσοκοµείου Σπάρτης
και πολλά άλλα.
Σε ό,τι αφορά αυτή καθαυτή την αεροδιακοµιδή ασθενών, που
αποτελεί το αντικείµενο της σηµερινής µας συζήτησης, το
Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» αναλαµβάνει να αγοράσει δύο καινούργια αεροσκάφη και δύο καινούργια ελικόπτερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σταθερή αντίδρασή µας απέναντι σε αυτήν, αλλά και σε άλλες παρόµοιες συµβάσεις απορρέει από το γεγονός πως πιστεύουµε ότι η πολιτεία δεν θα
πρέπει να εκχωρεί σε φιλάνθρωπους συνανθρώπους µας, σε
ιδιώτες, τις υποχρεώσεις της -υποχρεώσεις που είναι και συνταγµατικά θεσµοθετηµένες- όπως είναι το δικαίωµα στην υγεία
και η υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει ότι θα παρέχει το
αγαθό της υγείας και της φροντίδας στους πολίτες.
Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία µας πως ανοίγει έτσι
σιγά-σιγά ο δρόµος για να αναλάβουν οι ιδιώτες εντονότερο
ρόλο στον τοµέα της υγείας, µε ιδιωτικοποιήσεις, µέσω δράσεων
και προγραµµάτων ΣΔΙΤ, νοσοκοµείων και δοµών υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάτι µας δίδαξε η µάχη µε
την πανδηµία του κορωνοϊού είναι η σηµασία που έχει το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας µας, ένα σύστηµα που κατάφερε, παρά τις ελλείψεις που του έχουν προκαλέσει τα δέκα χρόνια κρίσης, να
σταθεί όρθιο και µε τη συνεργασία όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αλλά και κυρίως τη συµµόρφωση όλων µας µε τις
οδηγίες των ειδικών καταφέραµε να κερδίσουµε το υγειονοµικό
στοίχηµα της πρώτης φάσης.
Θετικό αποτέλεσµα αυτού, ότι κατορθώσαµε να έχουµε περιορισµένο αριθµό κρουσµάτων και θυµάτων, σε σχέση µε άλλες
χώρες, που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσµό µε εµάς. Γι’ αυτό
και πρέπει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας,
αλλά και όλοι οι εργαζόµενοι σε δοµές υγείας -διοικητικοί, φύλακες, προσωπικό καθαριότητας και όλοι οι υπόλοιποι- να έχουν
την έµπρακτη στήριξή µας. Πρέπει να καταβληθούν οι δεδουλευµένες εφηµερίες, να προσληφθεί άµεσα µόνιµο και όχι επικουρικό προσωπικό, να γίνεται τεστ σε όλους τους εργαζοµένους,
αλλά και στους φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών, που
κάνουν την κλινική τους άσκηση σε νοσοκοµεία και σιγά-σιγά να
αποκατασταθούν όλες οι µισθολογικές περικοπές των τελευταίων ετών.
Είναι ντροπή για µία σύγχρονη πολιτεία του εικοστού πρώτου
αιώνα να χειροκροτεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και
ταυτόχρονα να τους έχει να ζουν µε µισθούς πείνας. Κατά τη
διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδηµίας, πολλές δωρεές ιδιωτών σε µάσκες, γάντια, αντισηπτικά και άλλα µέσα ατοµικής προστασίας βοήθησαν το προσωπικό των νοσοκοµείων να µπορέσει
να κάνει το καθήκον του, καθώς πολλές δοµές δεν είχαν επαρκείς προµήθειες. Αν είχε καταφέρει η πολιτεία, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, να δώσει τα αναγκαία µέσα σε γιατρούς, νοσηλευτές
και σε όλους τους εργαζόµενους κάθε κλάδου στα νοσοκοµεία
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της χώρας, δεν θα δεν θα χρειαζόµασταν τους ιδιώτες.
Μετά την πανδηµία όµως συνεχίζουµε ακόµα να γινόµαστε
καθηµερινά αποδέκτες πολλών παραπόνων. Ενδεικτικά παραδείγµατα: η Ιατρική Λάρισας, µε τους φοιτητές να υποχρεώνονται να αγοράζουν µόνοι τους τα µέσα ατοµικής προστασίας,
ώστε να µπορέσουν να κάνουν την κλινική πρακτική τους, οι φοιτητές Νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου της
Αθήνας, που υποχρεώνονται -εκείνοι που κάνουν πρακτική στο
«Ιπποκράτειο»- να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση πως αν νοσήσουν δεν θα ζητήσουν ευθύνες από το νοσοκοµείο, αλλά και να
πληρώνουν από την τσέπη τους τα µέσα προστασίας -γάντια και
µάσκες- για να µπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
Δεν θα αναφερθώ σήµερα στις ελλείψεις που έχουν τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας της χώρας µας, γιατί είναι πάρα πολλές: Κρατικό Νίκαιας, νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός», Νοσοκοµείο
Καρπάθου, και στη Λέρο, Κω, Κεφαλονιά, Κάλυµνο, πάρα πολλά
κέντρα υγείας σε νησιά, που είναι τουριστικοί προορισµοί και λειτουργούν µε αγροτικό γιατρό ή χωρίς καθόλου γιατρό. Κύριε
Υπουργέ, εδώ θα είµαστε και αύριο να συζητήσουµε στην επίκαιρη επερώτηση, που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ και τη διαχείριση της πανδηµίας, για να θέσουµε όλα αυτά τα επιµέρους
θέµατα.
Έρχοµαι στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Αντικείµενό του είναι η
αεροδιακοµιδή ασθενών. Παρ’ ότι φαίνεται να παραµένει στα
χέρια του ΕΚΑΒ, από πολλές πηγές έχουµε δει τον φόβο πως έρχεται να προλειάνει το έδαφος, ώστε να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως
και το εν λόγω πεδίο. Εξάλλου, δεν έχει µείνει κάτι που να µην
έχετε ιδιωτικοποιήσει -νερό- γιατί όχι και οι αεροδιακοµιδές;
Αξίζει να σηµειώσουµε πως ο συντονισµός της διαδικασίας αεροδιακοµιδής ασθενών και η ιατρική υποστήριξη ανήκαν ανέκαθεν αποκλειστικά στο ΕΚΑΒ, µε το πτητικό µέρος να εκτελείται
από τις Ένοπλες Δυνάµεις, την Πολεµική µας Αεροπορία. Κανένα
από τα πτητικά µέσα -όπως είπαµε στην επιτροπή- που διαθέτει
η Πολεµική Αεροπορία σήµερα δεν είναι υγειονοµικά διαµορφωµένο, καθώς κοστίζει πάρα πολύ. Μένει να δούµε αν στο τέλος
της ηµέρας θα παραµείνει στο ΕΚΑΒ και στην Πολεµική Αεροπορία η διαχείριση ή αν θα τη δούµε να περάσει σε κάποια ελληνική
ή ξένη αεροπορική εταιρεία. επίσης, στις πάγιες διαταγές της
Πολεµικής Αεροπορίας η αεροδιακοµιδή ασθενών αποτελεί την
τρίτη προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το έργο της.
Δυστυχώς, τα τέσσερα µνηµόνια, αλλά και η δηµοσιονοµική
προσαρµογή, που αυτά επέφεραν, ήρθαν να προσθέσουν σε όλα
τα υπόλοιπα δεινά, που έχει υποστεί το ΕΣΥ, τη χειροτέρευση
της κατάστασης των πτητικών µέσων και επιπλέον προβλήµατα
στην επισκευή των βλαβών λόγω ελλιπών πόρων, παράγοντες
που µείωσαν ενίοτε την αξιοπιστία και λόγω καθυστερήσεων.
Σε µία προσπάθεια βελτίωσης της κάκιστης κατάστασης η
προηγούµενη Κυβέρνηση θεσµοθέτησε τα σταθερά έσοδα για
το ΕΚΑΒ στο 0,8% του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ, µε τα οποία
κατέστη δυνατό να εξοφληθεί ένα µεγάλο µέρος των χρεών προς
το ΥΠΕΘΑ, που είχαν ξεπεράσει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι,
κατέστη δυνατό να επισκευαστούν κάποιες βλάβες των πτητικών
πολεµικών µέσων.
Σήµερα το ΕΚΑΒ έχει στη διάθεσή του τέσσερις θέσεις, πέραν
της κεντρικής βάσης της Ελευσίνας. Όµως δυστυχώς, παρ’ ότι
οι γιατροί µας και οι νοσηλευτές, οι ιπτάµενοι διασώστες και οι
ιπτάµενοι γιατροί επιτελούν το έργο τους µε αυταπάρνηση,
χωρίς ούτε ένα λεπτό να σκεφτούν τη φυσική κόπωση, προσπαθώντας έτσι να βελτιώσουν την καθηµερινότητα των κατοίκων
των νησιών µας, αλλά και των επισκεπτών, αυτό από µόνο του
δεν φτάνει.
Η κυβερνητική πρόθεση για συµµετοχή των ιδιωτών στις αεροδιακοµιδές ασθενών έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολλούς εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ. Θεωρούµε και εµείς απαράδεκτο
να χρησιµοποιηθούν µη νόµιµα πτητικά µέσα για τις αεροδιακοµιδές, ειδικά την περίοδο που περνάµε, ειδικά όταν µπορεί να
έχουµε κρούσµατα COVID 19 σε νησιά και θα πρέπει να µπορούν
να τα διαχειριστούν διασώστες, που θα έχουν την απαραίτητη
εξοικείωση και τον απαραίτητο επαγγελµατισµό.
Επίσης, θεωρούµε απορριπτέο, πρώην δηµόσια πτητικά µέσα
που σήµερα κατέχουν ιδιώτες, να επιχειρούν να εισχωρήσουν
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από το παράθυρο στο φιλέτο των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως δηλώσαµε και στη συνεδρίαση της επιτροπής, θα ψηφίσουµε «παρών» επί της αρχής,
καθώς αναγνωρίζουµε µεν ότι το εν λόγω έργο έρχεται να καλύψει υπαρκτές ανάγκες, τις οποίες αδυνατεί και αποτυγχάνει να
καλύψει το κράτος, αλλά παρ’ όλα αυτά, δεν µπορούµε να συναινέσουµε στη µετατροπή της πολιτείας σε επαίτη, που αποζητά
ψήγµατα ιδιωτικής φιλανθρωπίας, για να έχουν τη δυνατότητα
της φροντίδας οι πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ και
εγώ, κυρία συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Υπάρχει κάποιο πρόβληµα, κύριε συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Για τριάντα δευτερόλεπτα,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πείτε µου τον λόγο.
Είναι προσωπικό; Είναι διαδικαστικό; Τι ακριβώς είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είναι διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή ήρθε και
η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην Αίθουσα και επειδή τώρα
θα µπούµε στον κατάλογο των οµιλητών, θα ήθελα να πω το
εξής: Έχει κατατεθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ το αίτηµα να µας δώσει το Υπουργείο το γραπτό αίτηµα του ΓΕΕΘΑ
προς το ΕΚΑΒ ή προς το Υπουργείο, όπου λέει ότι αδυνατεί να
καλύψει τις αεροδιακοµιδές. Δεν µας έχει δοθεί, ενώ µπαίνουµε
στη διαδικασία των οµιλητών. Παρακαλούµε το Υπουργείο, αν
δεν το έχει, να το φέρει και να το καταθέσει στα Πρακτικά, για
να το έχουµε στα χέρια µας, να δούµε το γραπτό αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Είστε λίγο βιαστικός,
κύριε συνάδελφε. Δεν θα µπαίναµε στον κατάλογο των οµιλητών
άµεσα, γιατί έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός τον λόγο για δύο
λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, για να τοποθετηθείτε πάνω
στις τροπολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε,
δεν πρέπει πρώτα να παρουσιάσει την τροπολογία του ο κ. Βρούτσης για να την κάνω αποδεκτή; Έτσι δεν είναι; Ή κάνω λάθος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Με ενηµέρωσαν ότι θέλετε εσείς να µιλήσετε. Γι’ αυτό και σας δίνω τον λόγο. Αν θέλει
να τοποθετηθεί ο κ. Βρούτσης, εγώ δεν έχω πρόβληµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ας υπερασπιστεί
την τροπολογία του ο κ. Βρούτσης, για να την κάνω µετά αποδεκτή ή όχι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Βρούτση, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι εδώ για να δώσω διευκρινίσεις για την τροπολογία, την οποία κατέθεσα στο σχετικό
νοµοσχέδιο. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σας πω και να επαναλάβω κάτι, που από την πρώτη στιγµή η Κυβέρνηση παλεύει
σε µία και συγκεκριµένη κατεύθυνση: Μέσα στην κρίση τη συγκεκριµένη που βιώνουµε, δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη συνισταµένη πολιτική της κυβέρνησής µας, παρά η διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
Όλες οι πρωτοβουλίες, όλες οι νοµοθετικές οι δράσεις, που
έχουµε αναπτύξει όλο αυτό το διάστηµα, είναι µπροστά σ’ αυτό
το ενδεχόµενο της βαθιάς κρίσης, που έφερε η πανδηµία, για να
συγκρατήσουµε την αγορά εργασίας και να µην έχουµε κύµα
απολύσεων.
Σήµερα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της ΕΛΣΤΑΤ για τον
µήνα Μάρτιο και θα χαρακτήριζα ως αισιόδοξο το γεγονός ότι
µέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος ήταν ο πρώτος
µήνας, που µπήκαµε µέσα στην πρώτη χρονική περίοδο της κρί-
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σης, η ανεργία συνέχισε να πέφτει µε δυναµική τάση. Τον Μάρτιο
του 2020, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία έκλεισε στο
14,4%, ενώ τον προηγούµενο αντίστοιχο µήνα, τον Μάρτιο του
2019, ήταν στο 18,1%. Είχαµε µείωση µείον 3,7% στην ανεργία.
Μόνο ως θετικό και αισιόδοξο µήνυµα µέχρι τώρα µπορεί να το
εκλάβει κάποιος.
Την ίδια στιγµή, επειδή σήµερα παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά τη µισθωτή απασχόληση και τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ για τον µήνα Μάιο,
επίσης, και εδώ θα χαρακτήριζα ως αισιόδοξο το µήνυµα, καθότι
είχαµε θετικό ισοζύγιο µε συν τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες
εβδοµήντα πέντε θέσεις εργασίας. Επιπλέον, την ίδια στιγµή, η
πλήρης απασχόληση για τον µήνα Μάιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του προγράµµατος «ΕΡΓΑΝΗ», έφτασε το 55,46%, ενώ τον ίδιο
µήνα, το Μάιο του 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν 49,84%.
Δεν θριαµβολογούµε. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν, όµως,
ότι οι πολιτικές που αναπτύξαµε µέχρι τώρα για την αγορά εργασίας, τη στήριξη των επιχειρήσεων, τους εργαζόµενους, δείχνουν ότι φέρνουν αποτελέσµατα.
Έτσι, λοιπόν, θέλω να συνδέσω και τη σηµερινή τροπολογία,
η οποία σηµερινή τροπολογία έρχεται να βελτιώσει περαιτέρω
αυτό το καινούργιο πλαίσιο στήριξης της εργασίας, την ονοµαζόµενη «Συν-εργασία», την οποία νοµοθετήσαµε πριν από λίγες
ηµέρες.
Η «Συν-εργασία», θυµίζω, ότι είναι ένα καινούργιο πλαίσιο στήριξης απασχόλησης, βάσει του οποίου εάν και εφόσον ο εργοδότης, εάν και εφόσον η επιχείρηση, αποφασίσει να
διαµορφώσει περιβάλλον εκ περιτροπής απασχόλησης, έρχεται
τότε η πολιτεία και στηρίζει το εισόδηµα του εργαζοµένου κατά
50% και κατά 60% στο υπόλοιπο της ενδεχόµενης απώλειας του
µισθού του εργαζοµένου και έτσι φτάνουµε σε ένα σηµείο, η αναπλήρωση του µισθού του εργαζοµένου να είναι από 83,5% έως
100%, καθώς κανένας µισθός δεν µπορεί να πέσει κάτω από τον
κατώτατο µισθό.
Ο επιχειρηµατίας, από την άλλη πλευρά, είναι υποχρεωµένος
να µην αλλάξει τη σύµβαση εργασίας. Όλο αυτό ισχύει οριζόντια
για την εθνική µας οικονοµία, για όλες τις επιχειρήσεις, που
έχουν απώλεια τζίρου 20% και πάνω, συγκριτικά µε τα προηγούµενα τρία χρόνια.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι διατηρούµε τις θέσεις πλήρους
απασχόλησης, στηρίζουµε και ενισχύουµε το εισόδηµα του εργαζόµενου, συγκριτικά µε την αντίληψη που υπήρχε προγενέ-
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στερα να διαµορφώνουµε περιβάλλον µε επιδόµατα ανεργίας και
ερχόµαστε να στηρίξουµε σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή τις θέσεις
εργασίας, καθώς όποιος επιχειρηµατίας µπει στο περιβάλλον και
υιοθετήσει αυτό το εργαλείο, που ονοµάζεται «Συν-εργασία» δεν
µπορεί να απολύσει κανέναν εργαζόµενο.
Άρα, ερχόµαστε σήµερα, κυρία Πρόεδρε, και βελτιώνουµε τον
συγκεκριµένο µηχανισµό, τον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης. Τι κάνουµε; Στο τµήµα, το οποίο αφορά τις ασφαλιστικές
εισφορές του επιχειρηµατία, ο οποίος ήταν υποχρεωµένος µέχρι
πριν την τροπολογία να πληρώνει το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών στον ονοµαστικό αρχικό µισθό του εργαζοµένου, ερχόµαστε, αναγνωρίζοντας ότι θέλουµε να ενεργοποιήσουµε και
να αξιοποιηθεί περισσότερο αυτός ο µηχανισµός του «Συν-εργασία», και πληρώνουµε ως πολιτεία, ως κρατικός προϋπολογισµός, το 60% των εργοδοτικών εισφορών για το χρονικό
διάστηµα που ο εργαζόµενος δεν απασχολείται.
Κάνουµε, λοιπόν, µία κίνηση, βάσει της οποίας στηρίζουµε τον
µηχανισµό, στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα. Δηµιουργούµε
κίνητρα, έτσι ώστε να λειτουργήσει η «Συν-εργασία» περισσότερο, να γίνει περισσότερο κτήµα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Αυτό ακριβώς είναι η τροπολογία, την οποία φέρνουµε. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που είναι
στο πρόγραµµα «Συν-εργασία», µειώνοντας το βάρος και το κόστος της επιβάρυνσής τους, έτσι ώστε να το υιοθετήσουν ως µηχανισµό και να αποκτήσει πλέον, δια µέσω αυτού του
µηχανισµού, η αγορά εργασίας πιο βαθιές ρίζες στη διατήρηση
των θέσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας, έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε,
κάνω αποδεκτές τις ακόλουθες υπουργικές τροπολογίες: την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 359 και ειδικό 62 και την τροπολογία µε γενικό αριθµό 360 και ειδικό 63, όπως και τις δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατατίθενται στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας καταθέτει στα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κατατίθενται και θα
διανεµηθούν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω να πω στους
συναδέλφους ότι θα πούµε πολλά αύριο. Θα έχουµε πολύ χρόνο,
για να µιλήσουµε για την υγεία και χαίροµαι ιδιαιτέρως, που οι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν αυτήν την επίκαιρη επερώτηση.
Για τα ερωτήµατα των συναδέλφων, έχω να πω ότι τα θέµατα
της Πολεµικής Αεροπορίας και τα θέµατα των πτητικών, ειδικά
σε αυτές τις εποχές ήταν, είναι και θα παραµείνουν πάντα για
τους υπεύθυνους πολιτικούς απόρρητα και µη ανακοινώσιµα
πουθενά. Νοµίζω ότι αυτό πιστεύετε κι εσείς και ίδια συναίσθηση
ευθύνης έχετε και δεν θα ξαναµπείτε στη διαδικασία να ζητάτε
σε αυτήν την Αίθουσα για την Πολεµική Αεροπορία τέτοιου είδους έγγραφα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Φραγγίδης από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο, ως πρώτος οµιλητής, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για την
κατανόηση και την ευγένεια να µου δώσουν τη δυνατότητα να
προηγηθώ και να µιλήσω πρώτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρονική συγκυρία, στην οποία
βρισκόµαστε, καθιστά ευάλωτες και την κοινωνία και την οικονοµία. Κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε µία κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Εξακολουθούµε δε, να βρισκόµαστε σε αχαρτογράφητα νερά και απαιτείται απ’ όλους µας υπεύθυνη και συλλογική
δράση, ψυχραιµία και αυτοπειθαρχία, συναινετικές αποφάσεις.
Η υγειονοµική κρίση ήρθε να επιβεβαιώσει την αξία του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Ταυτόχρονα, ανέδειξε τις ελλείψεις
του, όπως διαµορφώθηκαν µετά από την πολυετή οικονοµική
κρίση, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσής του. Επικαιροποίησε την
αναγκαιότητα για µια οργανωµένη πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, που θα στοχεύει στην ενηµέρωση των πολιτών, στην πρόληψη, στην αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και στη θεραπεία.
Δυστυχώς, µέχρι σήµερα νοµοθετούµε και τονίζουµε τη σηµασία της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, αλλά το αποτέλεσµα
είναι ελάχιστο. Η οικονοµική δυσπραγία των τελευταίων χρόνων
ήταν ένα ανάθεµα, αλλά η παρούσα ευρωπαϊκή χρηµατική ενίσχυση µας επιτρέπει να µπορούµε να µετατρέψουµε την κρίση
σε ευκαιρία. Καµµία δικαιολογία, λοιπόν, δεν χωράει.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά στην υλοποίηση του πέµπτου
από τα επτά έργα της συνολικής δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» προς το ελληνικό δηµόσιο, που φέρει
τον τίτλο «Πρωτοβουλία για την υγεία». Το συγκεκριµένο έργο
αφορά στη χρηµατοδότηση της προµήθειας δύο καινούργιων αεροσκαφών και δύο καινούργιων ελικοπτέρων.
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» στηρίζει διαχρονικά µε πράξεις
τη χώρα µας, σε πολλούς τοµείς. Στην υγεία, επικεντρώνεται στη
δηµιουργία υποδοµών, την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισµού και
την αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, υπήρξαν πολλές
και αξιόλογες ιδιωτικές πρωτοβουλίες στήριξης και η χώρα
έλαβε σηµαντική βοήθεια, για να µπορέσει να ανταποκριθεί στην
πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώσαµε και που φαίνεται ότι µέχρι
σήµερα ακόµα δεν έχει φτάσει στο τέλος της. Κάτι παραπάνω,
λοιπόν, από καλοδεχούµενες είναι οι δωρεές στους δύσκολους
καιρούς που ζούµε. Η χώρα έχει ανάγκη από ανθρώπους και νοµικά πρόσωπα, που µπορούν να προσφέρουν για το κοινό καλό.
Με την ευκαιρία της συζήτησης για τη δωρεά του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος» θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι το Κίνηµα Αλλαγής είχε προτείνει τη δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού
αξιοποίησης των δωρεών υπό τον έλεγχο της Βουλής, καθώς και
τη θεσµοθέτηση κινήτρων.
Στόχος είναι η διαφάνεια και η εµπιστοσύνη στις συνεργασίες
και τις συναλλαγές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και η
προσέλκυση δωρεών σε σταθερή βάση. Η συγκεκριµένη δωρεά
αεροσκαφών και ελικοπτέρων δίνει µια µεγάλη ένεση αναζωογό-
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νησης στο ΕΚΑΒ και συµβάλλει στην καλύτερη ετοιµότητα του
δηµόσιου συστήµατος υγείας, ειδικά σε περίπτωση ανάγκης αεροδιακοµιδής κρούσµατος COVID-19.
Το ΕΚΑΒ, όπως όλοι γνωρίζουµε, συνεργάζεται µε την Πολεµική Αεροπορία για την αεροδιακοµιδή ασθενών. Πρόσφατα, το
ΕΚΑΒ ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του για αεροδιακοµιδές τα αεροσκάφη της Πολεµικής Αεροπορίας. Σε αυτό συνετέλεσαν η οικονοµική κρίση, αλλά και η αδράνεια της
προηγούµενης κυβέρνησης. Το κενό που δηµιουργείται στις αεροδιακοµιδές για το χρονικό διάστηµα από τώρα µέχρι 30 Σεπτεµβρίου του 2020 έρχεται να καλύψει το άρθρο 2 του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που επιτρέπει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ιδιωτικών αεροσκαφών σε περίπτωση υγειονοµικής
ανάγκης. Τι γίνεται όµως µετά τις 30-9-2020; Πώς καλυπτόµαστε
µέχρι την παραλαβή των αεροσκαφών της δωρεάς; Έχετε κάτι
άλλο στο µυαλό σας, κύριε Υπουργέ; Ευελπιστούµε ότι αυτή η
έκτακτη ρύθµιση, που υπαγορεύεται από την τρέχουσα πραγµατικότητα, δεν θα πάρει µόνιµο χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν να επανασχεδιαστεί και να ενισχυθεί το όλο σύστηµα των αεροδιακοµιδών. Ένα ενδυναµωµένο περιφερειακό σύστηµα υγείας σε δοµές, υγειονοµικό προσωπικό
και εξοπλισµό θα περιόριζε την ανάγκη αεροδιακοµιδής. Το ίδιο
και η χρήση της τηλεϊατρικής. Η διατύπωση του άρθρου 2 είναι
πρόχειρη και ελλιπής, δηµιουργεί απορίες και επιφυλάξεις.
Όπως ήδη ανέφερα, δεν προσδιορίζεται το καθεστώς των αεροδιακοµιδών από τις 30 Σεπτεµβρίου και µετά µέχρι την παραλαβή
των αεροσκαφών της δωρεάς.
Σηµαντικές παράµετροι, όπως ο τρόπος κάλυψης της πάσης
φύσεως εξόδων της αεροδιακοµιδή, ο τρόπος αξιολόγησης της
καταλληλόλητας των εναέριων µέσων, το πώς θα αποζηµιώνεται
η χρήση των οικειοθελώς παραχωρούµενων ή επιταχθέντων αεροσκαφών και πτητικών µέσων, τα ποσά αποζηµίωσης χρήσης
και αµοιβής παρεχόµενων υπηρεσιών, παραπέµπονται σε ΚΥΑ,
που θα εκδοθεί µέσα σε έναν µήνα από την έναρξη ισχύος του
νοµοσχεδίου. Τα περισσότερα από αυτά θα µπορούσαν και θα
έπρεπε, κύριε Υπουργέ, να αναφέρονται στο παρόν νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως χαιρετίζουµε όλες τις πρωτοβουλίες δωρεών προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, χωρίς όµως
αυτό να σηµαίνει ότι η πολιτεία δεν οφείλει να αναλάβει τον ουσιαστικό και ενεργό ρόλο της για τη θωράκισή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ που κρατήστε και τον χρόνο σας.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνολική προσφορά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», η οποία ξεκίνησε το 2018, είναι µια
µεγάλη στήριξη στη δηµόσια υγεία. Μάλιστα, η χρονική συγκυρία
δεν θα µπορούσε να είναι καλύτερη, µε δεδοµένες τις αυξηµένες
ανάγκες του ΕΣΥ, λόγω της αντιµετώπισης της πανδηµίας του
COVID-19. Η τροποποιητική σύµβαση που συζητάµε σήµερα,
προβλέπει ότι το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» θα εξασφαλίσει,
µέσω δωρεάς, στο ελληνικό δηµόσιο δύο νέα ελικόπτερα και δύο
νέα αεροπλάνα, µαζί µε τον εξοπλισµό τους για το ΕΚΑΒ. Η αρχική σύµβαση µε το ίδρυµα προέβλεπε, όχι την αγορά, αλλά την
επισκευή των δύο ήδη υφισταµένων ελικοπτέρων.
Η αντίδραση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε αυτήν την
τροποποίηση της σύµβασης δεν µου φαίνεται λογική. Προφανέστατα, είναι καλύτερη επιλογή η αγορά δύο νέων ελικοπτέρων,
αντί της επισκευής δύο παλαιών. Εφόσον το Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος» δέχτηκε την αλλαγή αυτή, θα ήταν εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου και του ΕΚΑΒ να µην προτιµήσουν τα καινούργια ελικόπτερα.
Η γεωγραφική ιδιοµορφία της χώρας µας, µε αρκετές δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές και δεκάδες -περίπου διακόσια είκοσι
επτά- κατοικηµένα νησιά, δηµιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην
αντιµετώπιση έκτακτων και επειγόντων περιστατικών υγείας. Η
δωρεά, που συζητάµε σήµερα, ανέρχεται στα 26,4 εκατοµµύρια
ευρώ και περιλαµβάνει την απόδοση στην κυριότητα του Υπουρ-
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γείου Υγείας αυτών των τεσσάρων πτητικών µέσων, ειδικά διαµορφωµένων για τη διακοµιδή βαριά ασθενών σε νοσοκοµεία,
καθώς και για τη µεταφορά γιατρών σε βαριά ασθενείς. Οι διακοµιδές θα πραγµατοποιούνται µε τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
Βεβαίως, από την πλευρά του το ελληνικό δηµόσιο δεσµεύεται
για τη συντήρηση των αεροσκαφών και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιµοποιεί. Η προµήθεια του
ιατρικού εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί στα ελικόπτερα και τα
αεροπλάνα θα γίνει µε ευθύνη του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για µια πολύ
σηµαντική δωρεά προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που συµβάλλει στη µερική, έστω, αποδέσµευση των αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας, που κατά κόρον χρησιµοποιούνται γι’ αυτές
τις διακοµιδές ασθενών.
Το δεύτερο άρθρο του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι ο ορισµός της πρόνοιας και πρόληψης που πρέπει να επιδεικνύει το
ελληνικό κράτος σε θέµατα δηµόσιας υγείας. Η ανάγκη για τη
συγκεκριµένη διάταξη προέκυψε για να καλυφθούν τυχόν έκτακτα περιστατικά αεροδιακοµιδών από νησιωτικές περιοχές µέσα
στο καλοκαίρι και µε το βλέµµα πάντα στην εξέλιξη της υγειονοµικής απειλής από τον COVID-19.
Προβλέπεται ότι µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020 το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας θα έχει επιπλέον λύσεις διακοµιδής, σε περίπτωση που τα υπάρχοντα πτητικά µέσα του ΕΚΑΒ δεν επαρκούν.
Ειδικότερα, η πρώτη επιλογή είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών δωρεών αεροσκαφών, κατάλληλα διαµορφωµένων για τη µεταφορά
ασθενών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το ΕΚΑΒ θα τηρεί κατάλογο µε όλα τα εναέρια µέσα, που µπορούν να πραγµατοποιήσουν διακοµιδές. Εάν παραστεί ανάγκη, δίνεται η δυνατότητα
µίσθωσης αεροσκάφους για µεταφορά ασθενών µε αποζηµίωση
χρήσης ή και αµοιβή. Μάλιστα, για την επιλογή περισσότερων
εναέριων µέσων θα µισθώνεται κάθε φορά το πιο άµεσα διαθέσιµο και αυτό που έχει την καλύτερη προσφορά. Σε περίπτωση
που υπάρχουν ακόµα πιο αυξηµένες ανάγκες, υπάρχει επιπλέον
η δυνατότητα επίταξης ιδιωτικού αεροσκάφους από τον σχετικό
κατάλογο. Βεβαίως, θα καταβάλλεται αποζηµίωση για τη χρήση
του αεροσκάφους και θα καλύπτεται η αµοιβή του χειριστή.
Όλες αυτές οι δυνατότητες ισχύουν για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα και δεν συνιστούν µόνιµες λύσεις αεροδιακοµιδής µε
χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών. Τι πιο εύλογο και συνετό, από µια
Κυβέρνηση που καλύπτει όλα τα ενδεχόµενα για την υγεία του
πληθυσµού και των τουριστών, σε µια χώρα που ανοίγει και πάλι
τα σύνορά της και ετοιµάζεται να υποδεχθεί τουρίστες µε το
βλέµµα στην πολυπόθητη τόνωση της εθνικής οικονοµίας; Θα
ήταν το λιγότερο παράλογο να µην είχαν προβλεφθεί όλα αυτά
τα απαραίτητα σενάρια.
Το προηγούµενο διάστηµα, η κυβερνητική πολιτική απέδειξε
µε τον καλύτερο τρόπο ότι η πρόληψη που ελήφθη άµεσα και έγκαιρα έσωσε ζωές, που θα είχαν χαθεί αδίκως. Με αυτόν τον
τρόπο, η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα µε τις χώρες που αντιµετώπισαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδηµία.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο κινείται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση και εξασφαλίζει ότι πολίτες και τουρίστες θα αισθάνονται
και θα είναι ουσιαστικά ασφαλείς σε όλη τη θερινή περίοδο. Ενισχύονται οι αεροδιακοµιδές του ΕΚΑΒ και διασφαλίζεται η έγκαιρη µεταφορά ασθενών από τα νησιά σε όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η Ελλάδα παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για να
είναι και πάλι µια χώρα φιλόξενη, αλλά κυρίως, µια ασφαλής
χώρα για όλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κ. Γρηγοριάδης για δώδεκα λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προφανώς και αναµφισβήτητα
είναι θετικό το γεγονός ότι εµφανίζονται, έστω και υπό µορφήν
δωρεάς κάποιοι απολύτως απαραίτητοι εν τούτοις πόροι, για τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύπαθο τοµέα της υγείας µας. Αυτό, όµως, που πρέπει παράλληλα να σηµειώσει κανείς από την αρχή ότι είναι άκρως αρνητικό,
είναι η ελεηµοσύνη που έχει βρεθεί σε θέση να δέχεται ή χειρότερα -ακόµα χειρότερα- και να επιζητεί το κράτος µας, ακόµα και
σε µία τόσο θεµελιώδη συνταγµατική υποχρέωσή του, όπως είναι
η υγεία των πολιτών.
Όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, οι περισσότεροι από εσάς,
το άρθρο 21 του Συντάγµατός µας ορίζει σαφέστατα ότι το κράτος µεριµνά για την ασφάλεια των πολιτών. Έχει αυτή την υποχρέωση. Αφ’ ενός, όµως, τα µνηµόνια και η απίσχναση -µου
αρέσει αυτή η λέξη, σηµαίνει εξάτµιση, δεν την είχα ξανακούσει,
τη βρήκα πρόσφατα και τη χρησιµοποιώ µε χαρά- η εξάτµιση,
λοιπόν, των δηµοσίων οικονοµικών εσόδων που συνέβη αυτά τα
χρόνια και την επέφεραν αυτά ακριβώς τα µνηµόνια, αφ’ ετέρου,
από την άλλη µεριά, η ιδεολογία της συµπολίτευσης, της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δηλαδή, η γνωστή ιδεολογία περί
όσο το δυνατόν µικρότερου κράτους, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει
ότι τελικά τις δαπάνες για τη δηµόσια υγεία µε τόσο µικρό κράτος, τις αναλαµβάνει εν όλω -φοβάµαι σε λίγο- ή εν µέρει από
τώρα η φιλανθρωπία των ιδιωτών.
Δεν θέλω να αναφερθώ µε χειρότερο τρόπο στο πόσο ανήθικο
είναι να αναλαµβάνει την υγεία µας η φιλανθρωπία ή η ελεηµοσύνη, αν προτιµάτε. Δεν θέλω να πω -θα το πω όµως, γιατί δεν
αντέχω- ότι κατά τη γνώµη µου ηθικά κανένας άνθρωπος, κανένας οργανισµός, κανένας, µα κανένας δεν έχει ηθικό δικαίωµα
να βοηθά κάποιον άλλον, γιατί κάτι ύποπτο συµβαίνει να έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, να δύναται να βοηθά κάποιον άλλον. Δηλαδή εννοώ ότι ο κ. Νιάρχος, για κάποιον λόγο έχει τα
δισεκατοµµύρια αυτά, από τα οποία µπορεί να δωρίζει µερικά
εκατοµµύρια. Όπως είπε πολύ καθαρά -και συµφωνώ απόλυτανοµίζω ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, είναι από την υπεραξία των κερδών του από την εργατική
τάξη, που δουλεύει σε αυτόν. Είναι, µάλιστα, η επιστροφή ενός
πολύ µικρού µέρους -είπε για την ακρίβεια- από τα κέρδη του.
Θα πρέπει, βέβαια, να µην λησµονήσουµε να παρατηρήσουµε
-γιατί είπα για την ιδεολογία της συµπολίτευσης- ότι η σύµβαση
αυτή πρωτοπροέκυψε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται µιας
πολύ διαφορετικής ιδεολογίας, η οποία όµως τελικά όταν φέρνεις µνηµόνιο, βάζεις νερό στο κρασί σου.
Ξέρετε, το πρώτο βήµα αν γίνει, µετά τα υπόλοιπα έρχονται.
Κατρακύλα κάνεις. Το κράτος, λοιπόν, έχει βρεθεί στην απόλυτη
ανάγκη να χρειάζεται δωρεές του ιδιωτικού τοµέα, για να διατηρήσει υποτυπωδώς ζωντανή µια παραπαίουσα, σύµφωνα µε
όλους και µε τον ίδιο τον Υφυπουργό και τον Υπουργό Υγείας,
δηµόσια υγεία. Μπορεί ο κορωνοϊός να µας έσφιξε λίγο τα λουριά, µπορεί να αναγκαστήκαµε ως κράτος να πάρουµε κάποια
µέτρα, όµως όλοι οι προλαλήσαντες είπαν -και πολύ καλά τα είπε
η κ. Μπακαδήµα από το κόµµα µας- ότι τα µέτρα που πήραµε
ήταν, όχι απλώς ανεπαρκή, αλλά, θα έλεγε κανείς, ήταν στο όριο
του να χαρακτηριστούν ελαφρώς κωµικοτραγικά.
Συγγνώµη που το λέω, αλλά όταν δεν κυβερνάτε, όλοι σας και εσείς από τη Νέα Δηµοκρατία και εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ και
εσείς από το ΚΙΝΑΛ- λέτε εδώ και χρόνια ότι χρειάζονται έξι χιλιάδες γιατροί στο σύστηµα µόνιµοι. Λέτε, επίσης, ότι χρειάζονται άλλοι τόσοι νοσηλευτές. Όµως, όταν µετά από τον κορωνοϊό,
που είδαµε τι έκανε στην Ελλάδα -κάτι µικρό-,αλλά είδαµε τι
έκανε και στην Ευρώπη -κάτι πολύ µεγάλο- είδαµε τι έκανε στην
Ιταλία, όταν µετά, λοιπόν, από αυτή την τροµακτική απειλή, που
είναι µπροστά µας τον Σεπτέµβριο να γίνουµε Ιταλία -χτυπάω
ξύλο να µην συµβεί, αλλά υπάρχει η απειλή-, καταφέρατε τελικά
να προσλάβετε δύο χιλιάδες περίπου ανθρώπους ή κάτι παραπάνω, από τους οποίους κάτω από εξακόσιοι είναι γιατροί και
από αυτούς σχεδόν κανένας µε µόνιµη πρόσληψη, είναι προφανές ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
Λοιπόν, έλεγα πριν ότι εφιαλτική είναι η µεταµνηµονιακή πραγµατικότητα µιας χώρας σαν την Ελλάδα, που σε σύγκρουση µε
το ίδιο της το Σύνταγµα δεν µπορεί να φροντίσει µε ίδιους πόρους για την υγεία των πολιτών της και επαφίεται στη φιλανθρωπία ιδιωτών. Γι’ αυτό τον λόγο και ψηφίζουµε «παρών» αντί για
«ναι». Αν δεν υπήρχε αυτό το ηθικό θέµα και αυτή η κοροϊδία του
λαού µας, ότι δηλαδή είναι δήθεν ευεργέτης µας ο Σταύρος
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Νιάρχος, θα ψηφίζαµε ενδεχοµένως και «ναι».
Δεν έχει νόηµα, λοιπόν, να υπεισέλθουµε στις λεπτοµέρειες
της συµφωνίας, καθότι δεν αµφισβητούµε το ότι οι ανάγκες που
έρχεται να καλύψει είναι πραγµατικές ανάγκες, κύριε Κοντοζαµάνη. Υπογραµµίζουµε ακριβώς ότι οι ανάγκες που έρχεται να
καλύψει είναι πραγµατικές, κάτι το οποίο φανερώνει την κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και το αποτέλεσµα
πάρα πολύ συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών, που ασκήθηκαν
στην τελευταία µας δεκαετία, δηλαδή τις µνηµονιακές πολιτικές.
Τώρα θα µου επιτρέψετε, για να ξέρουµε γιατί µιλάµε -για να
µη νοµίζετε ότι είµαι κάποιος ο όποιος φωνασκεί και λέει πράγµατα κατά των εθνικών ευεργετών χωρίς λόγο-, να κάνω µία πολύ
σύντοµη αναφορά περί ευεργετών, ευεργεσίας γενικώς, αλλά
κυρίως περί εθνικών ευεργετών µας. Θα ήθελα να αναφερθώ
λίγο στο παράδειγµα του Ανδρέα Συγγρού. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1828 αυτός ο σπουδαίος εθνικός ευεργέτης.
Εργάστηκε αρχικά στο εµπόριο, επεκτείνοντας στη συνέχεια τη
δραστηριότητά του στον τραπεζικό τοµέα, όπου µετά το 1860,
ήταν ήδη ένας από τους µεγαλοτραπεζίτες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και ο κύριος µέτοχος της Μεγάλης Τραπέζης της
Κωνσταντινουπόλεως
Η µέθοδός του, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν απολύτως
κλασική, θα έλεγα προκαπιταλιστικά καπιταλιστική. Προηγείτο
της εποχής του ο Συγγρός. Η µέθοδός του, λοιπόν, ήταν προσαρµοσµένη στα δηµοσιονοµικά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τι έκανε; Προαγοράζε τους φόρους µίας περιοχής,
παίρνοντας ψηλό τόκο για την εποχή, 20% τον χρόνο και µάλιστα, δεν έδινε χρήµατα, αλλά εµπορεύµατα υπερτιµηµένα κατά
40% και 50%. Ακόµη καρπωνόταν τη διαφορά του νοµίσµατος
από την επαρχία στην Κωνσταντινούπολη, υπολογίζοντας τις
προκαταβολές σε χαρτονοµίσµατα προς εκατόν πενήντα γρόσια
τη λίρα και εισπράττοντας χρυσές λίρες, στη συνέχεια, προς εκατόν σαράντα γρόσια τη λίρα. Αυτός τεράστιος εθνικός ευεργέτης, ο Συγγρός, περιγράφει τον τρόπο -ο ίδιος, µε τα γραπτά
του- δωροδοκίας των υπαλλήλων του σουλτάνου, αλλά κυρίως
τον δανεισµό στην κυβέρνηση, παραδείγµατος χάριν στον Κριµαϊκό Πόλεµο, που µε την ίδια περίπου τακτική του έφερνε, όπως
ο ίδιος λέει, «χοντρά κέρδη». Ακόµη περισσότερο ληστρικά και
κερδοφόρα ήταν τα δάνεια στην Αίγυπτο και τέλος, η αγοραπωλησία τουρκικών οµολόγων στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου σε
όλη τη δεκαετία το 1860 και στη συνέχεια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις ληστείες αυτές του Συγγρού συµµετείχαν και άλλοι
µεγάλοι εθνικοί ευεργέτες µας, όπως ο Βαλλιάνος, ο Ζαρίφης, ο
Κορωνιός -καµµία σχέση µε τον κορωνοϊό, απλώς µοιάζει το
όνοµα!- και ο Ιωαννίδης.
Ο Συγγρός ήταν πραγµατικά παράδειγµα πολύ ενεργητικού
καπιταλιστή και µπράβο του ανθρώπου. Μία ζωή την είχε, την
έζησε όπως ήθελε. Το 1872 ιδρύει τη Γενική Πιστωτική Τράπεζα
και το 1881 την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας ξέρετε τι διαχειριζόταν; Διαχειριζόταν την
εγκαταλειπόµενη τότε γη από την οθωµανική γαιοκτησία, καθώς
υποχωρούσε η Οθωµανική Αυτοκρατορία, η οποία υπήρχε στη
Θεσσαλία. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ο ίδιος πάλι παραδέχεται,
θησαύρισε, όπως και οι τελικοί αγοραστές του -από αυτόν δηλαδή-, οι δεύτεροι αγοραστές, επίσης όλοι τους εθνικοί ευεργέτες, όπως ο Αβέρωφ, ο Ζωγράφος, ο Ζάππας και άλλοι.
Περιουσία -και σηµειώνω εδώ, πρέπει να το σηµειώσω- η οποία
κανονικά όφειλε να ανήκει αµέσως µετά την προσάρτηση της
Θεσσαλίας -πού αλλού;- στο ελληνικό δηµόσιο και όχι από τον
κ. Συγγρό να περνά στον κ. Αβέρωφ, στον κ. Ζωγράφο και στον
κ. Ζάππα.
Αυτή η ληστεία του οθωµανικού και ελληνικού δηµοσίου ήταν
σχεδόν αφανής. Ποιος ήξερε άραγε τότε για τα δηµόσια οικονοµικά; Κανείς.
Ο Συγγρός, όµως, δεν κατάφερε να παραµείνει αφανής στις
ληστείες του. Έγινε γνωστός ως κερδοσκόπος, όπως όλοι ξέρετε, από τα Λαυρεωτικά. Η ιστορία αυτή άρχισε όταν ο Σερπιέρης επεκτάθηκε εκτός από την εκµετάλλευση των µεταλλείων
και στις αρχαίες σκουριές, τις «καταβολάδες» του Λαυρίου, για
τις οποίες έλεγαν ότι λόγω της ατελούς αρχαίας κατεργασίας
είχαν αποµείνει σε αυτές τεράστιες ποσότητες αργύρου. Στον
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καυγά µεταξύ κυβέρνησης και Σερπιέρη παρενέβησαν οι «προστάτιδες» τότε δυνάµεις -κάτι σαν τη σηµερινή Κοµισιόν φαντάζοµαι- υπέρ του Σερπιέρη φυσικά. Και τελικά, το αδιέξοδο πώς
λύθηκε; Λύθηκε µε την αγορά -αυτά έκανε ο καπιταλισµός και
σήµερα ακριβώς-, την καλυµµένη αγορά της εταιρείας «ΣΕΡΠΙΕΡΗ» από τον Συγγρό. Ο Σερπιέρης παρέµενε ως απλός µέτοχος. Έτσι επιχειρηµατίας ήταν ο Έλληνας και σώθηκε και το
εθνικό φιλότιµο και η κυβέρνηση. Όπως σηµειώνει, όµως, ο Μαρκεζίνης στην ιστορία του -δεν είναι και κοµµουνιστής ο Μαρκεζίνης, αλλά ήταν εξαιρετικά αξιόλογος άνθρωπος- η αρχική
εταιρεία του Σερπιέρη κέρδισε τα µέγιστα, δεδοµένου ότι είχε
βάλει ελάχιστα κεφάλαια.
Αυτό, δε, που εκχώρησε στη νέα εταιρεία Συγγρού - Σερπιέρη
ήταν ελληνικός, εθνικός, δηµόσιος, δηλαδή για να το καταλάβουν
όλοι όσοι µας ακούν, πλούτος. Με τον θόρυβο όµως τον πολύ
που έγινε, ο απλός κόσµος νόµιζε ότι οι καταβολάδες είχαν
πράγµατι θησαυρό. Και έτρεξαν, έσπευσαν να αγοράσουν µετοχές της νέας εταιρείας, όχι µόνο πλούσιοι, αλλά και εργάτες,
υπηρέτριες, µεροκαµατιάρηδες, µικροµαγαζάτορες. Και από την
πρώτη µέρα οι µετοχές που µπήκαν στη διαπραγµάτευση προς
200 δραχµές η µία έφτασαν σε λίγες ώρες τις 310 δραχµές, δηλαδή συγκλονιστική άνοδος.
Ο Σερπιέρης είχε πει στον Συγγρό πριν αυτός αγοράσει την
εταιρεία: «Στο Λαύριο δεν υπάρχει θησαυρός, αλλά απλό µετάλλευµα». Όµως οι πολιτικοί, όλοι εµείς εξήψαν τη φαντασία του
κόσµου για τα δικά τους, µας συµφέροντα. Κάτι σαν τις σύγχρονες αλβανικές πυραµίδες. Εκεί κόντεψαν να τους λιντσάρουν.
Εµάς όχι ακόµα.
Αυτός ήταν ο Συγγρός. Για να έχουµε πλήρη εικόνα πρέπει να
γνωρίζουµε ότι και το Δηµοτικό Θέατρο που αναφέρεται ως δήθεν
ευεργεσία ήταν µια απλή, απλούστατη εµπορική συναλλαγή,
πράξη. Συνέβαλε στην αποπεράτωσή του µε 600.000 δραχµές τεράστιο ποσό για το 1886- παίρνοντας όµως ως αντάλλαγµα την
εκµετάλλευσή του για είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια. Σας θυµίζει
τίποτα µε το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη γερµανική εταιρεία;
Το 1898 φαίνεται ότι του ήταν πια πρόβληµα να έχει το Δηµοτικό
Θέατρο. Έτσι, εκχώρησε τη διαχείρισή του στο δηµόσιο, κρατώντας την εκµετάλλευση των γραφείων και των καταστηµάτων, δηλαδή, το καπιταλιστικό φιλέτο.
Αυτά, γιατί έχω πια αρχίσει να αγανακτώ µε τους ευεργέτες
που τους δίνει η Εθνική Τράπεζα 4 δισεκατοµµύρια και βάζουν
700 εκατοµµύρια για να κάνουν στο Ελληνικό τις δουλίτσες τους.
Και έρχεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης και τους αυξάνει µέσα
στη νύχτα µε µία τροπολογία σε ένα τελείως άσχετο νοµοσχέδιο
τον συντελεστή δόµησης, αφού έχουν κάνει την προσφορά τους.
Έχω αρχίσει να αγανακτώ µε όλους αυτούς που παριστάνουν
τους ευεργέτες τους εθνικούς µε τα δικά µας χρήµατα. Και δεν
είµαι λαϊκιστής. Λέω «τα δικά µου» και εννοώ των απλών ανθρώπων έξω.
Τελειώνω αµέσως. Απλώς, πριν φύγω δεν κρατιέµαι ποτέ από
τον πειρασµό –το ξέρετε, κύριε Κοντοζαµάνη, κι εσείς, αν έχετε
τύχει να είστε εδώ ενώ µιλάω- να πω τι γίνεται µε τον «ΗΡΑΚΛΗ».
Και το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγµή οι εστιάτορες, οι ξενοδόχοι
ζορίζονται πάρα πολύ. Φτάνουν δηλαδή στο σηµείο να αµφισβητείται η επιβίωσή τους η επαγγελµατική. Ξέρουµε καλά ότι σε
ένα µεγάλο ποσοστό από αυτούς –µπορεί να αγγίξει το 40%- δεν
θα υπάρξει επιβίωση. Θα τελειώσουν ως επιχειρηµατίες.
Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση δεν
βρίσκει λεφτά να τους στηρίξει. Τουλάχιστον, δεν βρίσκει όσα
αυτοί κρίνουν λογικά για να στηριχτούν. Διότι αυτά που τους
έχετε δώσει, διαµαρτύρονται ότι είναι ψίχουλα.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν βρίσκει λεφτά για να στηρίξει τους εργαζόµενους σε αυτούς. Αυτή η Κυβέρνηση δεν βρίσκει χρήµατα
για να στηρίξει τους εστιάτορες. Δεν βρίσκει χρήµατα για να στηρίξει, να δώσει δηλαδή 500 ευρώ στον καθένα –γιατί πάρα πολλοί
διαµαρτύρονται ότι δεν τους βλέπει κανείς και ότι είναι έξω από
την οµπρέλα προστασίας- στους εστιάτορες, στους σερβιτόρους, στους barmen, στους συναδέλφους µου τους ηθοποιούς,
στους χορογράφους, στους σκηνογράφους, στους σκηνοθέτες,
στους ταξιτζήδες. Σε όλους αυτούς δεν βρίσκει λεφτά.
Βρίσκει όµως αυτή η Κυβέρνηση, που δεν βρίσκει πεντακοσά-
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ρικα για όλους αυτούς, 12 δισεκατοµµύρια για να δώσει στους
παρασιτικούς ολιγάρχες –τους ξένους εννοώ- που έχουν τα αρπακτικά ταµεία, που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια µε το απίστευτο σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» το οποίο ήδη χρεοκόπησε στην
Ιταλία;
Σας θυµίζουµε, ως ΜέΡΑ25, ότι προλαβαίνετε και σήµερα και
αύριο και τη Δευτέρα να φέρετε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε την οποία θα λήξει νοµιµότατα και για ελληνικό δίκαιο και για το παγκόσµιο και για το ευρωπαϊκό και για την
Κοµισιόν και για όλα τα παρασιτικά αφεντικά µας. Να λήξει αυτοστιγµεί, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβληµα, καµµία ουρίτσα
και να µη σας κυνηγάει κανείς. Γιατί δεν το κάνετε; Δεν µπορείτε
να ταΐσετε κανέναν. Δεν µπορείτε να σώσετε από την ένδεια και
τη φτώχια κανέναν. Μπορείτε όµως να διασπαθίσετε 12,5 δισεκατοµµύρια, τα οποία δεν έχετε και θα δανειστείτε για τα αρπακτικά ταµεία; Είναι εύλογο και θα το ξαναπώ: Ή κάποιοι εξ υµών
είναι συνδικαιούχοι ή οι δικαιούχοι σας κρατάνε χειροπόδαρα δεµένους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ 25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Προκαταβολικά, σας ζητώ λίγο την ανοχή σας, γιατί ήρθαν και
τροπολογίες. Πρέπει να πούµε καµµία κουβέντα και για αυτές.
Ξεκινάω γρήγορα. Τη δωρεά «Νιάρχος» τη συνοµολογήσαµε
εµείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ενταγµένη σε
ένα συνολικό πλαίσιο αναβάθµισης του εθνικού συστήµατος
υγείας και του δηµόσιου τοµέα µε βάση αυτά που είχαµε ήδη
κάνει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας µετά από την καταστροφή
την οποία παραλάβαµε.
Εσείς αυτό που κάνετε συνειδητά εδώ και ένα χρόνο είναι να
την κουτσουρεύετε, να την ξαπετσιάζετε, να τη µειώνετε, να την
αλλάζετε. Τα λέω συγκεκριµένα.
Κόψατε τα κυκλοτρόνια, κάνοντας τη χάρη στις δύο εταιρείες,
την µία που υπάρχει και την άλλη που ετοιµάστηκε να έρθει, για
να αγοράζει ο ΕΟΠΥΥ φάρµακο από αυτούς ραδιοφάρµακο για
το pet scan και όχι να είναι αυτόνοµο το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, έτσι όπως είχαµε προγραµµατίσει εµείς.
Χρησιµοποιήσατε τα δύο νέα νοσοκοµεία για να αλλάξετε το
νοµικό τους καθεστώς ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, για
να υλοποιήσετε πιο εύκολα το σχέδιό των ΣΔΙΤ. Σας τα χάλασε
ο κορωνοϊός. Τώρα που πέρασε η µεγάλη µπόρα και η µεγάλη
κακοµοιριά, πάλι ξανάρχισαν οι νεοφιλελεύθεροί σας τη συνεργασία και τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Σήµερα, µε τη συγκεκριµένη σύµβαση για την οποία θα πούµε
αρκετά, προσπαθείτε να στρώσετε φαρδύ τον δρόµο για την
ιδιωτικοποίηση των αεροδιακοµιδών.
Τα είπα και στην επιτροπή και τα ξαναλέω και τώρα: Εµείς είχαµε συµφωνήσει ότι θα αγοράσει το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» δύο αεροπλάνα και θα επισκευάσει τα παλιά ελικόπτερα
που είχαµε. Μάλιστα, είχαµε πάρει προσφορές. Ζητήσαµε από
την εταιρεία τη «LEONARDO» και µας έκανε προσφορά στα
7.200.000 για να τα επισκευάσει. Ζητήσαµε από την ΕΑΒ -ήταν
και πολιτική απόφαση αυτή και τη δέχτηκε το «Σταύρος Νιάρχος»
και µας λέει: «Τα επισκευάζω τα δύο και τα συντηρώ για πέντε
χρόνια µε όλους τους κυκλικούς ελέγχους που θέλει µε
4.100.000 ευρώ». Και είχαµε συµφωνήσει σε αυτό. Εσείς λέτε ότι
το καλύτερο είναι να πάρουµε καινούρια. Είχατε σχέδιο µε την
ΕΑΒ όµως. Και εντάσσεται και αυτό εκεί.
Πάρτε τα πρώτα που είναι η προσφορά της «LEONARDO» µε
τα 7.200.000 και η προσφορά της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας µε 4.100.000.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Πολάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέτε ότι παίρνετε δύο καινούργια µε 5.000.000. Εµείς είχαµε
προσφορά µε 5.700.000 τα καινούργια. Τι έχετε κάνει; Έχετε
βγάλει τον ιατρικό εξοπλισµό, ο οποίος συµπεριλαµβανόταν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λέει. Αν το αλλάξατε, έχει καλώς. Έχετε βγάλει τον ιατρικό
εξοπλισµό. Πρέπει να τον συµπληρώσει το ΕΚΑΒ. Εφόσον το κάνετε έτσι, γιατί δεν το κάνετε ολόκληρο;
Επίσης, αλλάζετε τους χρόνους των service, δηλαδή αυτόν τον
όρο που λέει ότι όταν στις τριακόσες ώρες ή στους δεκαοχτώ
µήνες παρουσιάσει βλάβη, δεν πληρώνουµε κάτι. Αυτό το αλλάζετε. Ή τους κύκλους των service. Δεν είναι αυτά τα βασικά
όµως.
Θα µπορούσατε κάλλιστα βέβαια να επισκευαστούν και τα δύο
ελικόπτερα µε την ΕΑΒ, ανεξάρτητα από τη δωρεά Νιάρχου.
Λεφτά έχετε. Σας αφήσαµε δυστυχώς πολλά προικιά που τα ξεκοκκαλίζετε µε την initiative σε κάτι µπλοκ του Φουρθιώτη και του
menta.gr. Ζήλωσε ο Πέτσας και ο Δηµητριάδης τη δόξα του
Αβραµόπουλου και του Γεωργιάδη. Μας δώσατε και τον κατάλογο για να δούµε ποιοι τα ξεκοκκάλισαν χωρίς να γράφει τα
ποσά βέβαια, γιατί ντρέπεται να τα πει.
Εµείς στο ΕΚΑΒ κάναµε πάρα πολλά πράγµατα. Το ενισχύσαµε µε τριακόσια σαράντα άτοµα µόνιµο προσωπικό. Δεν έχετε
προχωρήσει στην προκήρυξη ακόµα που είχαµε προβλέψει µε
την περσινή ΠΥΣ. Το ενισχύσαµε µε 13 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο. Και αυτό είναι τώρα που έχει ανοίξει την όρεξη και του
Βασιλάκη. Και για αυτόν το λόγο φέρνετε αυτό το κατάπτυστο
δεύτερο άρθρο.
Το ενισχύσαµε µε 13 εκατοµµύρια ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ. Είπαµε το 0,85% των ετήσιων εξόδων του ΕΟΠΥΥ για τις δαπάνες
υγείας θα πηγαίνει στο ΕΚΑΒ. Αυτό είναι 13 εκατοµµύρια ευρώ.
Υπερκαλύπτει τις δαπάνες των αεροδιακοµιδών που γίνονται, την
κάλυψη δηλαδή της πολεµικής αεροπορίας, των αεροπλάνων.
Υπερκαλύπτει τις πλωτές διακοµιδές, που πάλι το µειώσαµε,
αλλά πάλι µας τρώνε πολλά λεφτά αυτοί.
Περίσσευαν και χρήµατα και µάλιστα, έχουµε προκηρύξει
τρεις διαγωνισµούς που έχει προχωρήσει µόνο ο ένας -οι άλλοι
δύο τίποτα- και από ίδιους πόρους το ΕΚΑΒ για πρώτη φορά στη
ιστορία του έχει αγοράσει ασθενοφόρα. Διότι αντικαταστήσαµε
επί των ηµερών µας τριακόσια πενήντα ασθενοφόρα µε αγορές
και δωρεές.
Εσείς πόσα έχετε αντικαταστήσει σε έναν χρόνο; Νοµίζω κανένα. Και µάλιστα δεν έχει υλοποιήσει και τους διαγωνισµούς.
Τώρα τελείωσε. Κι έµαθα ότι έµπλεξαν και πολλοί νοµικοί σύµβουλοι στον διαγωνισµό της Θεσσαλονίκης, πάνω στις περιφέρειες, και ο διαγωνισµός της Αθήνας µε τα εξασφαλισµένα
χρήµατα από τη Ρένα Δούρου καρκινοβατεί για την αντικατάσταση. Πάµε τώρα στο παρακάτω. Τι κάνετε εδώ;
Αν θέλατε να καλύψετε πραγµατικά έκτακτες ανάγκες που
µπορεί να υπάρξουν το καλοκαίρι, γιατί δεν χρησιµοποιείτε τη
διάταξη την οποία εµείς ψηφίσαµε το 2016 που το βάλαµε -και
τότε µάλιστα δεχθήκαµε και κριτική από τα σωµατεία του ΕΚΑΒ,
που σήµερα δεν τους βλέπω και πολύ ζωηρούς και θα πω και δύο
πράγµατα γι’ αυτούς- και που έλεγε ότι στο ΕΚΑΒ παρέχεται η
δυνατότητα, αν υπάρξει καµία καταστροφή, αν χαλάσουν όλα
µαζί, αν υπάρξει µαζική καταστροφή και δεν φτάνουν τα δικά του
αεροπλάνα και ελικόπτερα ή τα άλλα που έχει από την Πολεµική
Αεροπορία, να µισθώνει ύστερα από έγκριση του Υπουργού
Υγείας. Αυτό είχαµε βάλει για να µην γίνει ό,τι θέλει.
Αν θέλετε να καλύψετε αυτό, γιατί δεν χρησιµοποιείτε αυτό το
άρθρο, το οποίο µάλιστα -δεν κάνατε και καλή νοµοθέτηση γιατί
δεν το καταργείτε- συνεχίζει να ισχύει κι αυτό; Και φτιάχνετε
αυτό εδώ το οποίο µε όλες τις περικοκλάδες που γράφετε είναι
το εξής και σηµειώστε την ώρα που το λέω. Θα βρεθεί ο µεγάλος
φιλεύσπλαχνος κ. Ευτύχης Βασιλάκης και θα σας παραχωρήσει
οικειοθελώς ή θα του το επιτάξετε, αν δεν το παραχωρήσει, κανένα ATR-72 απ’ αυτά που δεν πετάνε, γιατί δεν θα έχετε µέσα
για το καλοκαίρι.
Κι είπε κάτι ο κ. Κικίλιας προηγουµένως. Εγώ σας είπα φέρτε
µου το αίτηµα του ΓΕΕΘΑ που λέει ότι όντως δεν µπορούµε να
καλύψουµε το καλοκαίρι µε τα αεροπλάνα -γιατί τα ελικόπτερα
µένουν. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο απ’ ό,τι έµαθα εγώ. Βγαίνει
ο κ. Κικίλιας και λέει ότι είναι απόρρητο και δεν µπορούµε να εκθέσουµε τη χώρα και τα λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τότε να µην λέτε εσείς, κύριε Κοντοζαµάνη –το γράφει το χθεσινό TVXS- ότι έχουν κάτσει τα έντεκα C-130, αν είναι θέµα απορρήτου. Λοιπόν, επειδή µπορούν να φτιαχτούν και είναι πρόφαση
αυτό, να µην το λέτε. Εσείς το είπατε. Να κρατήσετε την ίδια
γραµµή µε τον κ. Κικίλια, αν θέλετε να ενισχύσετε το εθνικό
απόρρητο.
Γιατί κάνεις έτσι; Αυτά που είπα είναι. Δεν τα είπα εγώ. Εδώ
τα είπαν. Βγαίνει ο κ. Κικίλιας και λέει «δεν µπορούµε να εκθέσουµε τη χώρα» και βγήκε ο κ. Κοντοζαµάνης χθες και λέει «τα
έντεκα δεν µπορούν να µας τα διαθέσουν».
Λοιπόν, επειδή µπορούν να διατεθούν, υπάρχει σαφέστατα η
δυνατότητα να επισκευαστούν κι έχουµε αντιµετωπίσει ανάλογα
τέτοια προβλήµατα. Είναι πρόφαση αυτό που λέτε και είναι
στρώσιµο του δρόµου για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των
αεροδιακοµιδών που µετά τις 30-9 θα δώσετε µια παράταση και
τέρµα.
Το εγκληµατικό δε που κάνετε, το πιο εγκληµατικό απ’ όλα –
και σας εφιστώ την προσοχή- είναι ότι έτσι όπως το περιγράφετε
εδώ, ουσιαστικά ο έλεγχος της πτήσης φεύγει από την Πολεµική
Αεροπορία. Το ΕΚΑΒ δεν πετάει. Συνεννοούνται οι γιατροί για το
περιστατικό, εκτιµούν αν θα το πάρουν ή όχι και αυτός που ελέγχει την πτήση είναι η Πολεµική Αεροπορία.
Και από τότε που ξαναµπήκε η Πολεµική Αεροπορία µετά το
εγκληµατικό που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη τότε που έπεσαν τρία µε την «ALITALIA» -διότι αυτοί πληρώνονταν όταν πέταγαν και γι’ αυτό πέταξαν µε την καταιγίδα κι έπεσε η Μπεφόν και
µετά και τα άλλα δύο- δεν έχουµε κανένα ατύχηµα.
Και σας καθιστούµε προσωπικά υπεύθυνους όλους κι αυτούς
που αποφάσισαν και στο Μαξίµου σε σύσκεψη που έγινε. Γιατί
και η υπεύθυνη αεροδιακοµιδών ήξερε ότι εβδοµήντα µέρες
υπάρχουν κάποια προβλήµατα και µπορούσατε να τα έχετε φτιάξει. Γιατί δεν τα φτιάχνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Είστε υπεύθυνοι αν συµβεί –χτύπα ξύλο- το οτιδήποτε, αν προχωρήσει αυτό το πράγµα. Εµείς σας καλούµε να αποσύρετε τη
διάταξη, να αξιοποιήσετε, αν παραστεί ανάγκη, τη ρύθµιση που
είχαµε κάνει εµείς. Προφανώς και δεν υπάρχει αίτηµα από την
Πολεµική Αεροπορία ή την Αεροπορία Στρατού που στηρίξατε
όλη σας τη φρασεολογία και την επιχειρηµατολογία για να ανοίξει αυτό το πράγµα.
Οδηγείτε το ΕΚΑΒ σε επικίνδυνους ατραπούς. Εγώ περίµενα
µεγαλύτερη αντίδραση από το σωµατείο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα το
επίδοµα στολής που κρατήσαµε και ήθελαν οι θεσµοί να το κόψουµε το δώσατε φέτος; Γιατί από τον Φλεβάρη πέρσι φώναζαν
ότι δεν έχει δοθεί και τώρα έχει φτάσει Ιούνης και δεν έχει δοθεί
και δεν βλέπω κανέναν να φωνάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πρέπει να ακουστούν αυτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Να ακουστούν, κύριε
συνάδελφε, αλλά µιλάτε ήδη δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έµαθα ότι ζητήσαµε ένα ΕΣΠΑ για την
εκπαίδευση υποτίθεται του προσωπικού για τη συµµετοχή στις
αεροδιακοµιδές. Και θα ξεκοκαλίσουµε και από εκεί τίποτα
φράγκα. Αυτό είναι το «αντίδωρο» που δεν µιλούν τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να πω και για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ. Έχετε πάει στα δέκα λεπτά και µισό οµιλίας.
Πόσο µπορώ να σας δώσω παραπάνω; Με συγχωρείτε. Θα µπορούσατε τόση ώρα να έχετε τοποθετηθεί και επί της τροπολογίας. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και άλλα τόσα έχω να πω. Μία φράση και
κλείνω.
Θα πούµε πολλά και αύριο στην επίκαιρη ερώτηση και πιο συγκεκριµένα και αναλυτικά.
Η βάση της Ίου, η βάση του Ακτίου, η βάση της Χαλκιδικής

14593

είναι ένα έργο που αφήσαµε και µε αυτό το πράγµα θα το υπονοµεύσετε. Κι αυτό είναι εναντίον όλων των νησιωτών. Το Νοσοκοµείο της Σαντορίνης που το πολεµήσαµε πάρα πολύ είναι το
µεγάλο όπλο της Σαντορινιών για τον τουρισµό, το µεγάλο όπλο.
Το Νοσοκοµείο της Νάξου, που από κέντρο υγείας το κάναµε νοσοκοµείο, είναι το ίδιο. Το Νοσοκοµείο Καρπάθου που το είχαµε
έτοιµο και παρά το ότι είναι ο κ. Γεραπετρίτης από εκεί, από πέρυσι ούτε που έχετε σύρει γραµµή. Έτοιµο το νοσοκοµείο και µε
προϋπολογισµούς και µε τα πάντα και µε προκηρύξεις που τις
ακυρώσατε και τώρα ξαναβγάλατε τους γιατρούς.
Αυτή είναι η διαφορά µας. Όλα θα φανούν. Κανείς δεν σώζεται
επειδή ταΐζει τα ΜΜΕ. Ο κρότος που κάνει όταν τελειώσουν αυτά
και βγει η πραγµατικότητα στη χώρα είναι τεράστιος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπουκώρο,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
Μου επιτρέπετε ένα λεπτό, κύριε Μπουκώρο; Η Αίθουσα πρέπει να κλείσει στις 19.00’ γιατί πρέπει να έρθει η επιτροπή. Εάν
οι συνάδελφοι δεν αντιλαµβάνονται αυτό το πράγµα, εγώ δεν
έχω τι άλλο να πω από την Έδρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα µιλήσω για δύο από τα δώδεκα λεπτά τοποθέτησής µου που συνολικά δικαιούµαι.
Αρχικά θα ήθελα, απευθυνόµενος στους συναδέλφους, να πω
ότι πιστεύω βαθύτατα πως σε αυτήν την Αίθουσα δεν υπάρχουν
λιγότερο ή περισσότερο πατριώτες. Όλες οι πτέρυγες εργάζονται από τη δική τους οπτική γωνία, µε τη δική τους επιχειρηµατολογία, για το καλό τούτης της χώρας.
Θέλω να υπογραµµίσω όχι µόνο εξ αφορµής των όσων είπε ο
πρώην Υπουργός Υγείας, αλλά ακούστηκαν και νωρίτερα εδώ
στη συζήτηση, ότι είναι άλλης τάξεως ζήτηµα του τι γράφει ένα
µέσο ενηµέρωσης, ένα σάιτ και άλλης τάξεως ζήτηµα από το τι
λέγεται από το Βήµα αυτής της Αίθουσας.
Εδώ συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που στη βάση όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ και να ενισχυθεί µε αυτή
τη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» που πραγµατικά
επιτελεί σπουδαίο έργο, όχι µόνο στο συγκεκριµένο ζήτηµα που
συζητάµε σήµερα, που πραγµατικά λειτουργεί µε έναν θαυµάσιο
τρόπο.
Φτάνουν καθηµερινά εκεί εκατοντάδες προτάσεις χρηµατοδότησης, αξιολογούνται µε τρόπο αντικειµενικό, χρηµατοδοτούνται
πολλές καινοτόµες προτάσεις στη χώρα, πολλά έργα κοινής
ωφελείας στη χώρα, πολλές δράσεις απ’ αυτό το ίδρυµα. Και
καλό θα ήταν η δηµόσια διοίκηση να αντιγράψει τις πρακτικές
αυτού του ιδρύµατος, δηλαδή πώς φτάνουν οι προτάσεις εκεί,
πώς αξιολογούνται και µε ποια ταχύτητα εν τέλει χρηµατοδοτούνται. Είναι καλές πρακτικές αυτές.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τι θέλετε να µας πείτε σήµερα, ότι σώνει και καλά ακόµη κι αυτές τις
εποχές αναβάθµισης των εξ ανατολών απειλών, εµείς πρέπει να
δεσµεύουµε τα πτητικά µέσα της Πολεµικής Αεροπορίας σώνει
και ντε, να µετατρέπουµε σε γιατρούς και τραυµατιοφορείς τους
πιλότους της Πολιτικής µας Αεροπορίας, να καταπολεµήσουµε
τα πτητικά µέσα ενηµέρωσης, κι ερχόµαστε εδώ να ζητήσουµε
έγγραφα για το ποια είναι η ετοιµότητα και η διαθεσιµότητα των
πτητικών µέσων της Πολεµικής µας Αεροπορίας, εδώ σε αυτή
την Αίθουσα, σε δηµόσια συνεδρίαση;
Θα παρακαλούσα, στο πνεύµα της συναίνεσης που ευτυχώς
µας διακρίνει όλους σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες περιόδους, να συνετιστούµε όλοι περισσότερο και να είµαστε πιο
ψύχραιµοι. Βεβαίως, η κριτική για το πώς θα γίνει η αποδοχή της
δωρεάς και πώς θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του ΕΚΑΒ είναι
δεκτή, αλλά τα άλλα ζητήµατα που µπαίνουν στο τραπέζι της σηµερινής συζήτησης δεν νοµίζω ότι ωφελούν αυτήν την πατρίδα,
για την οποία όλοι νοιαζόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, για ένα
λεπτό θα ήθελα τον λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Πολάκη, θα σας
δώσω τον λόγο για ένα λεπτό µονάχα -σας παρακαλώ πάρα
πολύ-, γιατί είστε ο µόνος που ποτέ δεν κρατάει τον χρόνο του
και µε φτάνετε στα όρια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που ξεπερνάτε τα όρια πότε-πότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα δω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε συνάδελφε, έχουµε πολύ υψηλό
συναίσθηµα εθνικής ευθύνης και το έχουµε αποδείξει.
Αυτό που καταγγείλαµε είναι ότι είναι πρόφαση τέτοιου τύπου
αίτηµα ή τέτοιου τύπου διαρροές περί πτητικών ικανοτήτων, για
να στρωθεί το έδαφος στην εκχώρηση των αεροδιακοµιδών στον
κ. Βασιλάκη. Είναι πολύ απλό. Μην διαστρέφετε τα λεγόµενά
µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν διέστρεψα τα
λεγόµενά σας και υπήρξα σαφέστατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μπουκώρο, µισό
λεπτάκι. Δεν σας έδωσα τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας τον ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εσείς τον ζητήσατε,
αλλά εγώ δεν σας τον έδωσα. Να κρατάµε τους τύπους, όλοι.
Ελάτε, για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν διαστρέβλωσα καµµία άποψή σας. Εγώ είπα ότι δεν µπορεί να γίνονται
εδώ τέτοιου είδους συζητήσεις και σας είπα ότι είναι άλλης τάξεως ζήτηµα το τι γράφει ένα µέσο ενηµέρωσης και άλλης τάξεως ζήτηµα το τι λέγεται από αυτό το Βήµα.
Δεύτερον, αυτό που σας λέω είναι ότι και στο σηµερινό σχέδιο
νόµου που ψηφίζουµε διευκρινίζεται ότι ιδιωτικά πτητικά µέσα
θα χρησιµοποιηθούν µόνο αν προκύψουν έκτακτες και αυξηµένες ανάγκες. Αυτά τα ιδιωτικά πτητικά µέσα στα οποία µε εµµονικό τρόπο αναφέρεστε δεν είναι τα µόνο στη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κρητικός από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µε το
παρόν σχέδιο νόµου κυρώνουµε το έργο 5 της σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του ελληνικού δηµοσίου. Η δωρεά αυτή έχει τον εύσηµο τίτλο
«Πρωτοβουλία για την υγεία» και έως τώρα έχουµε δει ότι όντως
η πρωτοβουλία αυτή µόνο θετικές προεκτάσεις και αποτελέσµατα έχει για το σύστηµα της δηµόσιας υγείας. Είναι µια πρωτοβουλία η οποία λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό πρότυπο
σύµπραξης ιδιωτικού και δηµοσίου και τοποθετεί στον πυρήνα
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας την ιδέα της προσφοράς
και της επιστροφής στο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε, κανένα κέρδος και καµµία επιτυχία δεν έχει νόηµα αν και η κοινωνία δεν µπορεί να ευεργετηθεί από αυτήν.
Συνεπώς θεωρώ πολύ σηµαντική όλη αυτήν τη σειρά κυρώσεων της σύµβασης αυτής, καθώς µας δίνεται η ευκαιρία ανά
διαστήµατα να θυµίζουµε ότι η αναβάθµιση των δοµών που συγκροτούν την κοινωνία και καθορίζουν την καθηµερινή µας ζωή
δεν είναι υποχρέωση κάποιου άλλου ή µόνο του κράτους µέσα
από τις υπηρεσίες του, αλλά και αποστολή κάθε πολίτη ή ιδρύµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση. Μέσα απ’ αυτήν την διάδραση και µέσα απ’ αυτήν την εµπέδωση της υποχρέωσης της
επιστροφής στην κοινωνία, δοµείται και ένα αίσθηµα προσφοράς, ατοµικής ευθύνης και εθελοντισµού. Άρα ως πρότυπο αυτή
η πρωτοβουλία έχει πολύ περισσότερες προεκτάσεις στο κοινωνικό σύνολο απ’ αυτές τις οποίες συζητάµε σήµερα. Είδαµε άλλωστε, αυτήν την περίοδο της πρωτοφανούς υγειονοµικής
κρίσης, ότι οι δωρεές και η κινητοποίηση των επιχειρηµατιών µε
τις διασυνδέσεις τους στην παγκόσµια αγορά βοήθησαν στην
προµήθεια και στην αποστολή µε επιτυχία στην Ελλάδα του απαραίτητου υγειονοµικού υλικού.
Όλα αυτά έγιναν µε την παρότρυνση και την άψογη οργάνωση
της Κυβέρνησης και την εµπέδωση του αισθήµατος εµπιστοσύνης, µεταξύ κράτους και πολίτη. Και αυτό είναι ένα θεµελιώδες
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σηµείο επαφής µεταξύ Κυβέρνησης και των πολιτών, µεταξύ της
διοίκησης σε µια επιχείρηση και τον εργαζόµενο, µεταξύ ενός
προϊσταµένου και του υφισταµένου του. Ποιο; Η εµπιστοσύνη.
Αυτό που έχει καταφέρει η Κυβέρνησή µας είναι να κερδίσει
την εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, µε τη σοβαρότητα µε την
οποία αντιµετωπίζει κάθε κρίση, µε το δοµηµένο λόγο και τον
προσφιλή τρόπο µε τον οποίο ο Πρωθυπουργός µας µπορεί και
επικοινωνεί τα προβλήµατα και παρουσιάζει τις λύσεις σε αυτά.
Η εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών είναι η δική µας κινητήριος
δύναµη, για να συνεχίσουµε στο δρόµο της ευθύνης. Και φαντάζοµαι αυτή είναι και για όλους τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης. Αυτή η εµπιστοσύνη έκανε τους Έλληνες πολίτες να
ακολουθήσουν τις οδηγίες της Κυβέρνησης για αυτοπεριορισµό
και µέτρα προφύλαξης. Αυτή η εµπιστοσύνη ουσιαστικά έφερε
τα εξαιρετικά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Αυτή η εµπιστοσύνη θα βοηθήσει, για να καταφέρουµε να κερδίσουµε µέρος της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Η Ελλάδα
είναι από τους πιο ασφαλείς προορισµούς παγκοσµίως. Καταφέραµε σε µια περίοδο κρίσης να κάνουµε rebranding στην Ελλάδα.
Σχετικά µε το παρόν σχέδιο νόµου που προβλέπει την προµήθεια δύο νέων αεροσκαφών και δύο νέων ελικοπτέρων, όπως
προαναφέραµε, αντί της συντήρησης των υφιστάµενων, όπως
αρχικά είχε συµφωνηθεί, καθώς η απόφαση αυτή κρίθηκε καταλληλότερη. Το ίδρυµα αποδέχτηκε την πρότασή µας και ενέκρινε
αντίστοιχη αύξηση -το ξέρετε πολύ καλά- του προϋπολογισµού
µέχρι το ποσό των 26.400.000 ευρώ.
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα στις 5 Οκτωβρίου 2019 υπεγράφη
τροποποίηση της αρχικής σύµβασης, η οποία κυρώθηκε µε τον
ν.4638 και προέβλεψε την τροποποίηση και αντικατάσταση του
αντίστοιχου άρθρου. Σε ό,τι αφορά στην υπό κύρωση σύµβαση,
αυτή περιγράφει την αναλυτική περιγραφή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των µερών για την ολοκλήρωση της δωρεάς και αναφέρεται στο ύψος της χρηµατοδότησης, στον προϋπολογισµό
του έργου, στο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, στους όρους υλοποίησης, στην πιστοποίηση ολοκλήρωσης δωρεάς του έργου,
στο όνοµα του έργου και διατάξεις που αφορούν τη φύλαξη,
συντήρηση και λειτουργία του έργου.
Στο σχέδιο νόµου περιέχονται, επίσης, διατάξεις για την επιπλέον θωράκιση του συστήµατος υγείας, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, σε περίπτωση εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Συγκεκριµένα, στο δεύτερο άρθρο ορίζεται η διαδικασία κάλυψης όλων των αναγκών, που ενδέχεται να προκύψουν στις νησιωτικές περιοχές ανά την επικράτεια για αεροµεταφορές
ασθενών που έχουν νοσήσει από κορωνοϊό ή από άλλες ασθένειες και ατυχήµατα. Περιγράφονται δε όλες οι οργανωτικές διαδικασίες.
Στη βάση αυτή το σχέδιο προβλέπει τη χρήση αεροσκαφών και
εναέριων µέσων, µέσω ιδιωτικών δωρεών και µέσω µίσθωσης µε
πρόβλεψη αποζηµίωσης, χρήσης ή αµοιβής. Για την οργάνωση
αυτού του εγχειρήµατος το ΕΚΑΒ δηµιουργεί κατάλογο των διαθέσιµων, προς σύµπραξη, αεροσκαφών, κατάλληλα διαµορφωµένων για τη διενέργεια των αεροδιακοµιδών, µε κριτήρια για τη
σύναψη σύµβασης µίσθωσης, την αµεσότητα της παροχής της
υπηρεσίας και τη χαµηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση δε µη διάθεσης ή ανεπάρκειας των διαθέσιµων εναέριων µέσων µεταφοράς, λόγω του πλήθους και της αυξηµένης συχνότητας περιστατικών αεροµεταφοράς ασθενών, προβλέπεται η δυνατότητα επίταξης ιδιωτικού εναέριου µέσου από τα εγγεγραµµένα στον κατάλογο, για τα οποία θα καταβάλλεται αποζηµίωση χρήσης καθώς
και αµοιβή χειριστού.
Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι είναι σηµαντικό να µπορούµε να συζητάµε σχέδια νόµου, τα οποία ως στόχο έχουν την
αναβάθµιση και την εξέλιξη του συστήµατος υγείας, µετά από
µία δεκαετία περιορισµών και αναγκαστικά ασφυκτικής διαχείρισης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κυρίες και κύριοι, σας προτρέπω να ψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βιλιάρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης για δώδεκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσουµε από το ότι δυστυχώς –και τονίζουµε τη λέξη
«δυστυχώς»- επιβεβαιώθηκε η χθεσινή αναφορά του Προέδρου
της Ελληνικής Λύσης στην ΑΟΖ Ελλάδας - Ιταλίας. Εν προκειµένω, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήµερα τα
εξής: «Στη συµφωνία για την ΑΟΖ, µε την Ιταλία όµως, η Ελλάδα
σε τρία νησιά, στην Κεφαλονιά, στους Στροφάδες και τους Οθωνούς δεν έδωσε πλήρη επήρεια στα νησιά αυτά». Τα διαβάζω
ακριβώς όπως τα είπε.
Χαρακτήρισε µάλιστα τη συµφωνία θετική για την Τουρκία,
ισχυριζόµενος ότι «αυτό είναι θετικό για εµάς και µας δίνει δίκιο
για τη συµφωνία µας µε τη Λιβύη. Εµείς µε τη Λιβύη ενδέχεται
να υπογράψουµε συµφωνία και να κάνουµε βήµατα, έτσι ώστε
να κάνουµε έρευνες και γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα τους».
Όλοι µας καταλαβαίνουµε τις συνέπειες για το Αιγαίο και για το
Καστελόριζο, ελπίζοντας να µην πρόκειται για µια υπόγεια συναλλαγή. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Στη συµφωνία τώρα, το ελληνικό δηµόσιο αντιµετωπίζει ελλείψεις στην αεροδιακοµιδή τα τελευταία χρόνια, όπως σε πολλούς
άλλους τοµείς. Εν προκειµένω, έχει στην κυριότητά του τρία ελικόπτερα AB109 POWER που βρίσκονται καθηλωµένα για πέντε
χρόνια στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ για λόγους συντήρησης. Το
ελληνικό δηµόσιο δεν ενδιαφέρθηκε να τα αξιοποιήσει και να τα
αναβαθµίσει, ποτέ µέχρι σήµερα.
Πρόκειται για ελικόπτερα που αγοράστηκαν το 2000, ενώ επιχειρησιακά το ΕΚΑΒ τα εκµεταλλεύτηκε µόνο για περίπου δεκαπέντε έτη, δηλαδή πτητικά µέσα σχετικά λίγο καταπονηµένα.
Αποτέλεσµα αυτής της αδιαφορίας ήταν να χρησιµοποιούνται τα
υπόλοιπα πτητικά µέσα της Πολεµικής Αεροπορίας για λόγους
αεροδιακοµιδής, µε απαγορευτικά κόστη πτήσεων και συντηρήσεων, καθώς επίσης µε πρόσθετη ενασχόληση του ιπτάµενου και
του τεχνικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων στις αποστολές αεροδιακοµιδής.
Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούσε η αεροδιακοµιδή από τις Ένοπλες Δυνάµεις σηµαντικό επιχειρησιακό έργο όσον αφορά την
κύρια αποστολή τους, η οποία είναι η υπεράσπιση της εθνικής
µας κυριαρχίας, αυτής τουλάχιστον που µας έχει αποµείνει.
Ενδεικτικά, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΘΑ, το 2014 πραγµατοποιήθηκαν εννιακόσιες είκοσι οκτώ αποστολές από την Πολεµική Αεροπορία και είκοσι επτά από τον Στρατό Ξηράς, µε
συνολική τιµολόγηση 11,5 εκατοµµυρίων ευρώ -όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά στο τέλος όλα µαζί- δηλαδή 12.500 ευρώ
ανά αποστολή, όταν οι ιδιωτικές εταιρείες χρεώνουν 3.000 έως
4.000 ευρώ ανά αποστολή, µε βάση δηµοσιεύµατα, όπως αυτό
που επίσης θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, επειδή θέλουµε πάντοτε να τεκµηριώνουµε τις απόψεις µας.
Και προχωρώ στη σηµερινή σύµβαση τώρα µε ένα ίδρυµα που
υπαγορεύει τους όρους χρήσης της δωρεάς του, µε αδιευκρίνιστο κόστος λειτουργίας. Ναι, µεν το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
µε έδρα σε γνωστό φορολογικό παράδεισο, προβαίνει σε µια σηµαντική προσφορά για το κράτος, επιβάλλει όµως παράλληλα
την προβολή του ονόµατός του, δηλαδή αυτό που λέγεται διεθνώς «φιλανθρωπία προβολής». Εκτός αυτού δεν υπάρχει µία
αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων και µελέτη κόστους
- οφέλους.
Σε κάθε περίπτωση, είµαστε σύµφωνοι ως Ελληνική Λύση όσον
αφορά την απόκτηση νέων πτητικών µέσων για την υποστήριξη
των αποστολών αεροδιακοµιδής, στα πλαίσια αυτής της σύµβασης µε το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». Πρέπει όµως να διατεθούν
άµεσα χρήµατα για την αξιοποίηση των τριών αδικαιολόγητα καθηλωµένων ελικοπτέρων AB109, λόγω ελλειµµατικής συντήρησής
τους, όπως και των καθηλωµένων µεταγωγικών C27G.
Επιπλέον, προτείνουµε να συσταθεί επιτέλους και να λειτουργήσει ο Ενιαίος Εθνικός Φορέας Προστασίας του Πολίτη, ο
οποίος έχει µείνει στα χαρτιά σχεδόν δέκα χρόνια, όπως πάρα
πολλά άλλα στην πατρίδα µας, όπου προβλεπόταν η ένταξη όλων
των πτητικών µέσων του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής, του λιµενικού κ.λπ., για την προστασία του πολίτη σε αυτόν τον αυτόνοµο
φορέα, ανεξάρτητο από τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα
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Ασφαλείας, όπως συµβαίνει στα περισσότερα ανεπτυγµένα
κράτη της Δύσης.
Επίσης, προτείνουµε να ενταχθεί το θέµα των αεροδιακοµιδών
στον στρατηγικό σχεδιασµό για τον τουρισµό, τα νοσοκοµεία
ανά την επικράτεια, καθώς και τα hot spots στα νησιά, που µπορεί να επιβαρύνουν αυτές τις διακοµιδές.
Όσον αφορά τώρα τα µέρη της σύµβασης έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής. Πρώτον, ξεκίνησε ως µέρος της αρχικής δωρεάς µε τον ν.4564/2018 του ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα έργο προµήθειας
νέου εξοπλισµού, µε σκοπό την ενίσχυση της δυναµικότητας και
της αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ. Εφεξής ονοµάζεται Έργο V.
Δεύτερον, το Έργο V µετατράπηκε µε έναν επόµενο νόµο, τον
Οκτώβριο του 2019, επί Νέας Δηµοκρατίας, σε προµήθεια δύο
νέων αεροσκαφών και επισκευή των δύο υφισταµένων ελικοπτέρων ύψους 25 εκατοµµυρίων ευρώ.
Τρίτον, το Έργο V ξαναµετατρέπεται µε την παρούσα σε προµήθεια δύο νέων αµερικανικών αεροσκαφών και δύο νέων ιταλικών ελικοπτέρων της ιταλικής «LEONARDO», που κατασκευάζει
και τα C27G, ενώ συνεργάζεται εκτεταµένα µε την τουρκική
αµυντική βιοµηχανία, αξίας 5 εκατοµµυρίων ευρώ έκαστο, δηλαδή συνολικά εκτιµώµενου ύψους 26, 4 εκατοµµυρίων ευρώ
κατά το µέγιστο.
Πρώτο άρθρο. Με το υποάρθρο 2 της σύµβασης το Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος» υπαγορεύει τη λειτουργία και τη συντήρηση
των αεροσκαφών µε έξοδα του δηµοσίου για τουλάχιστον πέντε
έτη, αρχικά από τους κατασκευαστές των αεροσκαφών. Εκτός
αυτού, το ΕΚΑΒ θα επιβαρυνθεί µε την προµήθεια του ιατρικού
εξοπλισµού, ενώ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ως συνήθως, δεν επισυνάπτει καµµία κοστολόγηση όλων αυτών.
Στο παράρτηµα δε που αφορά τη συντήρηση των δύο αεροπλάνων και των δύο ελικοπτέρων δεν αναφέρεται ως φορέας
συντήρησης η ΕΑΒ. Αφήνεται δηλαδή ανοιχτή η σύναψη σύµβασης συντήρησης γενικά µε κάποιον εξουσιοδοτηµένο φορέα. Εύλογα λοιπόν αναρωτιόµαστε γιατί δεν εµπλέκεται η ΕΑΒ.
Ακόµα χειρότερα, δεν καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης στο άρθρο 4, ενώ στην περίπτωση που τα τέσσερα αεροσκάφη ή οι προσωρινοί αντικαταστάτες τους δεν παραδοθούν
φέτος το καλοκαίρι, τότε το σύνολο των αποστολών θα καλυφθεί
από τον ιδιωτικό τοµέα, µε επίσης ακαθόριστο κόστος. Εµείς
προσπαθήσαµε και κάναµε κάποιους υπολογισµούς, εκτιµώντας
το κόστος υψηλότερο από τα 10 έως 12 εκατοµµύρια ευρώ που
ήταν τα τελευταία χρόνια.
Συνεχίζοντας στο υποάρθρο 5 καθορίζεται ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα αεροσκάφη, διαφορετικά αποσύρονται και επιβαρύνεται το δηµόσιο ξανά µε αδιευκρίνιστο κόστος. Όσον
αφορά όµως τις τεχνικές προδιαγραφές τους έχει υπάρξει ήδη
διαφωνία από τον κ. Παπανικολάου. Αναρωτιόµαστε λοιπόν γιατί
αυτή η διαφωνία.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 7 το δηµόσιο επιβαρύνεται µε τη φύλαξη και την ασφάλειά τους, ενώ σε περίπτωση απώλειας το κράτος θα πρέπει να αντικαταστήσει το αεροσκάφος. Επιπλέον, το
ίδρυµα απαιτεί –απαιτεί συνεχώς- να προβάλλεται το όνοµά του
στο διηνεκές µε το άρθρο 6, ενώ στα παραρτήµατα, το λογότυπο
του ιδρύµατος είναι στην άτρακτο του αεροσκάφους, ένα ιδιαίτερα εµφανές σηµείο.
Το δεύτερο άρθρο της σύµβασης περιγράφει τον τρόπο σύναψης συµβάσεων για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών των ασθενών. Εκτός των ίδιων µέσων δίνονται τρεις δυνατότητες στην
Κυβέρνηση για κάλυψη αναγκών από ιδιώτες και αναφέρει ότι οι
χρεώσεις ή ο τρόπος αποζηµίωσης για επιτάξεις θα καθορίζονται
µε υπουργική απόφαση. Δεν είναι λογικό να γίνει αποδεκτό κάτι
τέτοιο. Δεν θα συµφωνούσαµε ποτέ, γι’ αυτό το λόγο θα ψηφίσουµε και «παρών» στη σύµβαση.
Τέλος, δύο παρατηρήσεις ακόµη. Πρώτον, η νέα κρατική αεροπορική που δηµιουργείται, η AIR ΕΚΑΒ, µε τέσσερα έως οκτώ
αεροσκάφη και προσωπικό Πολεµικής Αεροπορίας, θα έχει τον
ίδιο στόλο περίπου µε την πάλαι ποτέ «Ολυµπιακή», έντεκα ή δώδεκα αεροσκάφη σήµερα, µετά την παραχώρηση του ATR από
την «AEGEAN», που δεν γνωρίζουµε εάν θα είναι χρήσιµο και µε
τι κόστος µετατροπής.
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Εκτός αυτού συνεχίζουµε να πληρώνουµε για άγονες γραµµές
άλλα 10 εκατοµµύρια περίπου το χρόνο, ενώ όλα αυτά αεροδιακοµιδές και άγονες γραµµές θα µπορούσε να τα αναλάβει ένας
κανονικός κρατικός αεροµεταφορέας µε φθηνότερο προσωπικό
χωρίς να επιδοτούµε και την «AEGEAN».
Δεύτερον, το µεγάλο ερώτηµα είναι τι θα κάνουµε µε αυτά τα
ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε φορολογικούς παραδείσους και ενώ δεν υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο µας υπαγορεύουν
αυστηρούς όρους συνεργασίας;
Θα αξιώσουµε την πλήρη φορολόγηση αυτών των ιδρυµάτων
και την απαγόρευση διάθεσης χρηµάτων τους στις ΜΚΟ που δεν
έχουν καταγραφεί; Ενδιαφέρον θα είχε εάν κάποια κυβέρνηση ζητούσε από όλα αυτά τα ιδρύµατα να συνδράµουν στην ενίσχυση
της άµυνας της χώρας. Θα το έκαναν; Πολύ αµφιβάλλω.
Ανεξάρτητα τώρα από τα παραπάνω θέλουµε να αναφερθούµε
στην «AEGEAN», η οποία ενώ ζητάει τη στήριξη του δηµοσίου
επενδύει σε µια ρουµανική αεροπορική εταιρεία, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Εν προκειµένω είναι σαφές πως το δηµόσιο δεν πρέπει να δώσει καθόλου χρήµατα χωρίς τουλάχιστον τη
µετοχική συµµετοχή του, όπως το γερµανικό κράτος στη
«LUFTHANSA», ενώ δεν έχει κανέναν λόγο να στηρίξει τις επενδύσεις της στη Ρουµανία, ούτε τη µαζική αγορά αεροπλάνων από
την «AIRBUS». Δεν της έφτανε αλήθεια το δώρο της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» που την αγόρασε µόλις για 72 εκατοµµύρια ευρώ µαζί µε
την πελατεία της, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά; Είναι τόσο
αχόρταγες οι πολιτικές οικογένειες προφανώς και οι άλλες που
τη στηρίζουν;
Κλείνοντας, θεωρούµε απαραίτητη την παροχή όσο το δυνατόν
περισσότερων διευκολύνσεων και ρυθµίσεων στα νοικοκυριά και
στις επιχειρήσεις. Το τονίζουµε, γιατί το έχουν σήµερα απόλυτη
ανάγκη όσον αφορά τουλάχιστον τα δάνεια και τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στο κράτος και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Μόνο έτσι θα καταφέρουν να επιβιώσουν µε τη βαθιά ύφεση που
προβλέπεται, ενώ πρέπει να πιεστούν οι τράπεζες να παρέχουν
περισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις χωρίς να απαιτούν το 20%
σε µετρητά όταν το κράτος εγγυάται το 80%.
Εκτός αυτού οι ελληνικές τράπεζες έχουν τις υψηλότερες προµήθειες και το ακριβότερο επιτόκιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
θα τεκµηριώσουµε στην προφορική ερώτηση που καταθέσαµε στο
Υπουργείο Οικονοµικών, κάτι που πρέπει να σταµατήσει αµέσως,
όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τις θηριώδεις χρεώσεις στις τηλεπικοινωνίες, αφού έτσι στραγγαλίζεται η οικονοµία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι η πρώτη φορά που µιλάω στην ελληνική Βουλή µετά τον
κορωνοϊό και νοµίζω ότι υπάρχει µια δυσκολία και συγχωρέστε µε
γι’ αυτό το µούδιασµα.
Κατά την άποψή µας είναι σαφέστατα µια θετική συζήτηση το
νοµοσχέδιο αυτό, η υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» για την προµήθεια αεροσκαφών στο ΕΚΑΒ.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και µια αναγνώριση του έργου της
προηγούµενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του κ. Ξανθού και
του κ. Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας για το γεγονός ότι ξεκίνησαν τις συζητήσεις µεταξύ του ιδρύµατος αυτού
και καταφέραµε τώρα µετά από πολύ κόπο να υπογραφεί αυτή η
σύµβαση. Βεβαίως, δεν είναι η ίδια την οποία εµείς είχαµε καταθέσει και είχαµε φέρει σε τελική µορφή.
Η Νέα Δηµοκρατία, η σηµερινή Κυβέρνηση, αποφάσισε να την
αλλάξει. Έγιναν οι απαραίτητες επισηµάνσεις από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κ. Πολάκη για το τι κάνει η Κυβέρνηση, θα επισηµάνω και εγώ ορισµένα πράγµατα.
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Επίσης, επιτρέψτε µου να πω ότι επειδή προέρχοµαι από µια
περιοχή όπου έχει ευεργέτες, χαρακτηριζόµαστε για τους ευεργέτες µας, αντιλαµβάνοµαι την κριτική του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΜέΡΑ25 για τους ευεργέτες και προφανώς
στηρίζεται σε αναζήτηση µέσω του internet στην ιστοριογραφία,
δεν υπάρχουν αναλήθειες στις επισηµάνσεις του, αλλά γενικώς
θεωρώ ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι όντως µπορεί να µην είναι
αναγνωρισµένοι από το ελληνικό δηµόσιο, όπως αυτοί οι ευεργέτες οι οποίοι όντως είναι, αλλά ευεργέτησαν τη χώρα µε λίγο ή
πολύ βοήθεια προς την ελληνική κοινωνία. Άρα, νοµίζω ότι η συνολική κριτική δεν βοηθάει.
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, επειδή ο αγαπητός συνάδελφος, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι υπάρχουν θέµατα που µπορούµε να κάνουµε αντιπολίτευση, µας επεσήµανε
δηλαδή τα πεδία στα οποία µπορούµε να κάνουµε αντιπολίτευση,
όπως είναι η οικονοµία και τα εθνικά ζητήµατα και µας προέτρεψε
να συζητήσουµε τέτοια πράγµατα δεν θα χάσω την ευκαιρία να
πω δύο-τρία πράγµατα για την περίοδο της αντιπο- λίτευσης που
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κατ’ αρχάς θα σταθώ στην οικονοµία, αγαπητέ συνάδελφε. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, είπε σε µια σηµερινή του
δήλωση πως η ανάπτυξη που είχαµε επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2,8% µέχρι το
δεύτερο τρίµηνο του 2019, οφειλόταν στα επιδόµατα και στη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Σε αυτήν τη φράση, λοιπόν, έχουµε τρεις παραδοχές, αγαπητοί
συνάδελφοι. Πρώτον, η Νέα Δηµοκρατία µιλάει για δέκατη τρίτη
σύνταξη, κάνει κάτι πολύ σηµαντικό, είναι η αναγνώριση εκ µέρους
της Νέας Δηµοκρατίας, δεν θα το πω κωλοτούµπα ή αναλήθεια
σε σχέση µε την αντιπολίτευση που κάνατε, γιατί έχετε κάνει
πολλά πράγµατα, αλλά είναι θετικό ότι αναγνωρίζετε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη.
Το δεύτερο είναι ότι η άκρως νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία
αναγνωρίζει ότι τα επιδόµατα προκαλούν ανάπτυξη, ότι αυτό που
έλεγαν ότι επειδή δίνουµε επιδόµατα στην κοινωνία, η οποία έχει
ζητήµατα λόγω της δεκαετούς κρίσης, δεν έρχεται η ανάπτυξη,
να που τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ένας σκληρός νεοφιλελεύθερος άνθρωπος αναγνωρίζει ότι τα επιδόµατα
φέρνουν ανάπτυξη και η επιδοµατική πολιτική της προηγούµενης
κυβέρνησης έφερε ανάπτυξη.
Και επίσης και το σηµαντικότερο κατά την άποψή µου είναι η
αναγνώριση του γεγονότος ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαµε ανάπτυξη, ενώ
επί Νέας Δηµοκρατίας έχουµε ύφεση. Βεβαίως, εσείς η Κυβέρνηση και εν µέρει οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας προσπαθείτε να καλύψετε αυτήν την αναλήθεια, λέγοντας ότι δεν είναι
ύφεση ή έχουµε τη µικρότερη ύφεση σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Βεβαίως, ποιο είναι το ψέµα στην ανάλυση που κάνετε; Μάλιστα
λέτε ότι την ύφεση την έφερε η πανδηµία, αυτή είναι η λογική της
Νέας Δηµοκρατίας. Ποιο είναι το ψέµα στην όλη συζήτηση; Είναι
ότι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε αναφέρονται µέχρι το
πρώτο τρίµηνο του 2020, όπου δεν είχαµε έξαρση της πανδηµίας,
δηλαδή δεν υπήρχε πανδηµία στη χώρα. Τα νούµερα τα οποία θα
έρθουν νοµίζω ότι θα είναι άκρως αποκαλυπτικά. Αυτό είναι το
πρώτο.
Πάµε στα εθνικά για την κριτική που θέλετε, τα σηµάδια των περικεφαλαίων των µακεδονοµάχων που φορούσατε υπάρχουν
ακόµα στο κεφάλι σας, στους κροτάφους σας και στο µέτωπό
σας. Παρ’ όλα αυτά έχετε απέναντι µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
η οποία δεν κάνει συζήτηση, αναγνωρίζει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας -η οµάδα αλήθειας
της Νέας Δηµοκρατίας ασκεί κριτική σε αυτόν- και λέµε ότι βεβαίως τα σωστά πράγµατα που γίνονται όσον αφορά την εξωτερική πολιτική είναι λογικά.
Διαβάζω µια δήλωση του τότε τοµεάρχη της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Κουµουτσάκου στις 28-10-2018: «Με πρωτοφανή επιπολαιότητα και προχειρότητα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χώρισε τη
χώρα στη µέση. Το έκανε µε την επέκταση των χωρικών µας υδάτων µόνο στο Ιόνιο. Έδωσε έτσι τη δυνατότητα στην Τουρκία να
επιµείνει στη γνωστή της θέση ότι στο Αιγαίο δεν µπορεί να εφαρµοστεί πλήρως το Δίκαιο της θάλασσας. Για ακόµη µια φορά η ελληνική κυβέρνηση µε φθηνούς εντυπωσιασµούς υποσκάπτει
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θεµελιώδεις θέσεις της εξωτερικής µας πολιτικής».
Εδώ έχουµε µια σύγκρουση δύο διαφορετικών απόψεων που
υπάρχουν µέσα στη Νέα Δηµοκρατία. Ή ισχύει αυτό που λέει ο κ.
Κουµουτσάκος ή δεν είναι θετική η συµφωνία που υπέγραψε η Κυβέρνηση µε την Ιταλία, γιατί και τα δύο δεν µπορούν να συµβαίνουν. Αντιλαµβάνοµαι τη σύγκρουση η οποία υπάρχει στο κεφάλι
σας όσον αφορά αυτά που λέγατε όσο ήσασταν στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και αυτά που λέτε ως Κυβέρνηση, αλλά ξέρετε κάτι;
Θα πρέπει κάποια στιγµή να θυµάστε ότι τα γραπτά µένουν ή τα
βίντεο τέλος πάντων µένουν.
Στη συζήτηση που γίνεται σήµερα για το ΕΚΑΒ θέλω να αναφέρω δύο πράγµατα για τη σηµαντική δουλειά που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση για το ΕΚΑΒ και θα αναφέρω δύο
παραδείγµατα τα οποία αφορούν το µεν ένα την περιοχή µου την
Πρέβεζα και το άλλο την εν γένει περιοχή της δυτικής Ελλάδας.
Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, είναι ο σταθµός του ΕΚΑΒ Μεσοποτάµου, ένα πάγιο αίτηµα της τοπικής κοινωνίας. Έγινε πραγµατικότητα το 2018, εγκαινιάσαµε τον σταθµό, δούλεψε. Καλύπτει, αν
θέλετε, ο σταθµός αυτός µία απόσταση από την Πρέβεζα µέχρι
την Ηγουµενίτσα. Το τελευταίο διάστηµα, κύριε Υπουργέ, παρατηρείται µία δυσλειτουργία του σταθµού αυτού, γιατί η διοίκησή
του δεν µπορεί να βρει ανθρώπους να τοποθετήσει στις συγκεκριµένες θέσεις. Έχω καταθέσει και ερώτηση για αυτό. Παρακαλούµε άµεσα και λόγω της τουριστικής περιόδου να µπορέσετε
να καλύψετε τις θέσεις αυτές. Γνωρίζω ότι ο διοικητής του ΕΚΑΒ
Ιωαννίνων κάνει εξαιρετική δουλειά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και το δεύτερο -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- είναι η βάση αεροδιακοµιδών του Ακτίου. Καλύπτει όλη τη δυτική Ελλάδα και τα
νησιά του Ιονίου, αγαπητοί συνάδελφοι και περίµενα από τη θέση
αυτή που ήσασταν εδώ πέρα να το αναγνωρίσετε, να πείτε δηλαδή
ότι ναι, έχουν κάνει µία σοβαρή δουλειά αυτοί οι άνθρωποι και να
το αναγνωρίσετε.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε την τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας.
Με την τροπολογία αυτή αναγνωρίζεται ότι έχουµε οµολογία
αποτυχίας του αρχικού προγράµµατος όπως το κατέθεσε το
Υπουργείο Εργασίας, του προγράµµατος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Το ρετουσάρετε το πρόγραµµα, κάνετε επιµέρους «µπαλώµατα» για να
µπορέσετε λιγάκι να σώσετε την κατάσταση, τα οποία όµως «µπαλώµατα» είναι και εναντίον των εργοδοτών, οι οποίοι δεν βοηθιούνται, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της
οικονοµίας, αυτό που πάντα λέγατε, δεν βοηθιούνται και βεβαίως
δεν γίνεται καµµία αλλαγή όσον αφορά τους εργαζόµενους. Παραµένουν οι περικοπές του 20% των µισθών τους, παραµένει η µη
προστασία από τις απολύσεις και βεβαίως παραµένει και η µείωση
του επιδόµατος αδείας και δώρου Χριστουγέννων. Νοµίζω, λοιπόν,
ότι µε τη συγκεκριµένη τροπολογία έχουµε την αναγνώριση της
αποτυχίας του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων της χώρας. Νοµίζω ότι
η Κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ρότα και τουλάχιστον την τελευταία στιγµή, ακόµα και τώρα, να βοηθήσει τους ανθρώπους
αυτούς.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Συρµαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα µιλήσω
αποκλειστικά για τις αεροδιακοµιδές και ειδικότερα για τις Κυκλάδες, µιας και προέρχοµαι από τις Κυκλάδες και θα πω ότι τον
Οκτώβριο του 2016 εγκαινιάστηκε η βάση αεροδιακοµιδών του
ΕΚΑΒ στη Σύρο για πρώτη φορά από την τότε πολιτική ηγεσία,
τον Ανδρέα Ξανθό και τον Παύλο Πολάκη και η βάση αυτή αεροδιακοµιδών ήταν αποτέλεσµα αγώνων και προσδοκιών δεκαετιών
πριν, ήταν ένα όνειρο και ταυτόχρονα ένα πραγµατικό αίτηµα για
την κάλυψη της δηµόσιας υγείας των νησιών µας, που κατάφερε
και έγινε πραγµατικότητα επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ.
Η βάση αυτή αεροδιακοµιδών ήταν αποτέλεσµα της βούλησης
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της πολιτικής ηγεσίας και αποτέλεσµα συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Άµυνας και του Υπουργείου Μεταφορών. Μάλιστα σε κάποια στιγµή είχε υπογραφεί και ένα
µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των τριών αυτών Υπουργείων, για
να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας αεροδιακοµιδών όπου εκεί θα εντάσσονταν όλα τα πτητικά µέσα και του Στρατού και της Αεροπορίας και της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής και θα διατίθεντο
στην χρήση του ΕΚΑΒ σε όποιο σηµείο της νησιωτικής ή της δυσπρόσιτης Ελλάδας υπήρχε ανάγκη να πάνε τέτοια πτητικά µέσα.
Όλη αυτή η υπόθεση εντάχθηκε σε ένα πλαίσιο αναβάθµισης του
δηµόσιου συστήµατος υγείας, που ήταν ένας από τους πυλώνες
της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Δυστυχώς, όπως διαµορφώνονται τώρα τα πράγµατα και παρά
το γεγονός ότι έχει υπάρξει µία προϊστορία πάρα πολύ άσχηµη,
έχει προϋπάρξει η τραγωδία της απώλειας τριών ελικοπτέρων στις
αρχές της δεκαετίας του 2000 και δεκατεσσάρων ανθρώπων, γιατρών, διασωστών, πληρωµάτων και ασθενών, µε την ανάθεση
τότε, από την πολιτική ηγεσία, της πτητικής και τεχνικής διαχείρισης σε µία ιδιωτική εταιρεία, στην εταιρεία «HELITALIA» µε τα περίφηµα ελικόπτερα Agusta, αυτό το πράγµα οδήγησε στη σωστή
απόφαση η Πολεµική Αεροπορία να αναλάβει ουσιαστικά τον
έλεγχο των αεροδιακοµιδών και έτσι από τότε δεν είχαµε ούτε ένα
ατύχηµα σε αεροδιακοµιδές.
Σήµερα έτσι όπως διαµορφώνονται τα πράγµατα και από τις
ειδήσεις που µας έρχονται πάµε για απόσυρση της Αεροπορίας
Στρατού και της Πολεµικής Αεροπορίας από τις αεροδιακοµιδές.
Έχω πολύ πρόσφατη την απάντηση του Υφυπουργού Άµυνας κ.
Στεφανή σε ερώτησή µου, που συνυπέγραψαν και ο Ανδρέας
Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης, γιατί χρησιµοποίησε ο κ. Στεφανής το ελικόπτερο NH-90 της βάσης του ΕΚΑΒ της Σύρου για να
πάει σε άλλες αποστολές στο ανατολικό Αιγαίο. Δεν λέω ότι πήγε
βόλτα, το χρησιµοποίησε όµως για άλλες αποστολές.
Η απάντηση στην κοινοβουλευτική αυτή ερώτηση ήταν ότι ουσιαστικά το έργο των αεροδιακοµιδών για την Αεροπορία Στρατού Ξηράς και για την Πολεµική Αεροπορία είναι δευτερεύον και
τριτεύον έργο, δεν είναι το κύριο έργο, δηλαδή είναι ένα κοινωνικό έργο το οποίο κάνει ο Στρατός. Τι θέλει να µας πει δηλαδή
µε αυτό; Θέλει να µας πει ότι τώρα που είσαστε εσείς στα πράγµατα έχετε άλλη αντίληψη για τον ρόλο του Στρατού και της Αεροπορίας και εποµένως απεµπλέκετε την αρµοδιότητα αυτή των
αεροδιακοµιδών, αποσύρεται λοιπόν η Πολεµική Αεροπορία και
µπαίνετε εσείς, το Υπουργείο Υγείας, στη λογική των ΣΔΙΤ, για
να µην πω στη λογική της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει το άρθρο 2.
Το άρθρο 2 µιλάει για ένα ενδιάµεσο µεταβατικό διάστηµα
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου όπου θα µπορούν να γίνονται συνεργασίες
του ΕΚΑΒ µε ιδιωτικές εταιρείες ή να µισθώνει ιδιωτικά αεροσκάφη. Όµως, πρώτον, γιατί κάποιες ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν έξοδα µετασκευής µόνο για τρεις-τέσσερις µήνες; Δεν το
καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή αν η «AEGEAN», που φαίνεται ότι θα
πάρει αυτή την αρµοδιότητα, αυτή την ανάθεση, µε όσα εκατοµµύρια αντιστοιχούν σε αυτή την ανάθεση, κάνει µετασκευή αεροσκαφών αυτό το κάνει µόνο για τρεις µήνες; Θα κάνει δηλαδή
µια επένδυση την οποία µετά θα την ξηλώσει ξανά γιατί θα επανέλθουν τα αεροπλάνα στον έλεγχο του ΕΚΑΒ, σε έναν αποκλειστικά δηµόσιο φορέα; Αυτό είναι το ένα ερώτηµα.
Και το δεύτερο ερώτηµα είναι αυτό που σας είπα, που βγαίνει
σαφώς από την απάντηση του κ. Στεφανή.
Επί τη ευκαιρία, αυτό το διάστηµα, κύριε Κοντοζαµάνη, έγιναν
στα νησιά µας στις Κυκλάδες κάποιες επισκέψεις –λέει- των κινητών µονάδων ΕΟΔΥ µε φουσκωτά κ.λπ.. Κατ’ αρχάς δεν ξέρω
αν υπάρχουν κινητές µονάδες του ΕΟΔΥ µε φουσκωτά. Βεβαίως
είδαµε ότι συνεργαστήκατε µε την εταιρεία «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ» και
µε την εταιρεία «AXION HELLAS». Βεβαίως και δεν είναι κακό να
πηγαίνουν γιατροί στα νησιά και χαίρονται οι νησιώτες να βλέπουν γιατρούς. Σε µία επίσκεψη πήγατε και εσείς προσωπικά,
σας είδα στη φωτογραφία, νοµίζω στην Αµοργό. Και βεβαίως και
οι δήµαρχοι χαίρονται που πάνε γιατροί στα νησιά.
Πρώτο ερώτηµα όµως: Υπήρχε ανάγκη να γίνουν διαγνωστικά
τεστ στα νησιά που ήταν σε καραντίνα τριών µηνών και δεν υπήρχε
εισαγόµενος άνθρωπος να µπει µέσα στα νησιά; Ούτε πρόβατο
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δεν µπήκε όχι άνθρωπος για να µεταφέρει τον κορωνοϊό στα
νησιά. Γιατί δεν κάνατε στους επισκέπτες ή στους µελλοντικούς
επισκέπτες τουρίστες διαγνωστικά τεστ και κάνατε στα νησιά; Και
δεύτερον, µε τι κονδύλι έγινε όλη αυτή η διαδικασία της εξόρµησης µε τα φουσκωτά; Ποιος καρπώθηκε αυτό το κονδύλι; Εκτός
αν τα έβαλαν από την τσέπη τους, αποδείξτε το µας και δεν θα
έχουµε καµµία αντίρρηση.
Και κλείνω κυρία Πρόεδρε, µε µια κουβέντα για την τροπολογία
του κ. Βρούτση. Ακούστε να δείτε, ο κ. Βρούτσης είναι συνηθισµένος να διαστρεβλώνει τα πράγµατα και να εµφανίζει το µαύροάσπρο. Εδώ έρχεται, φέρνει την τροπολογία -που την ξέραµε
βεβαίως, έχει εξαγγελθεί- της µείωσης του µισθού των εργαζοµένων κατά 20% µε την εκ περιτροπής εργασία και τη µείωση αντίστοιχα του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και επίσης
ουσιαστικά της απελευθέρωσης των απολύσεων όσων δεν µπουν
στο πρόγραµµα εκ περιτροπής. Περί αυτού πρόκειται. Όλα τα
άλλα ότι θα καλύπτεται από το 85% έως το 100% του µισθού, εγώ
δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή ένας εργαζόµενος που παίρνει 1.000
ευρώ θα παίρνει τα 500 από τη µισή δουλειά και θα παίρνει το 60%
του 500, δηλαδή περίπου 300 ευρώ. Άρα τελικά θα παίρνει 800
ευρώ, ενώ έπαιρνε 1.000 ευρώ. Αυτό είναι η κάλυψη του 100%;
Δηλαδή εδώ θα βγούµε ότι δεν ξέρουµε στοιχειωδώς και αριθµητική δηλαδή. Να καταλάβουµε, ποιον θέλει να πείσει ο κ. Βρούτσης;
Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπουρχάν για επτά λεπτά. Και αµέσως µετά είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής , ο κ. Λοβέρδος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγοι θα διαφωνούσαν µε την άποψη ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες ανάγκες
των πολιτών και τις σύγχρονες προκλήσεις για την παροχή ποιοτικών και προσβάσιµων απ’ όλους υπηρεσιών. Η οικονοµική ύφεση
έχει αφήσει ξεκάθαρα το αποτύπωµά της στην ελληνική κοινωνία
και η διεύρυνση των επιπτώσεών της αφορά απολύτως και τον
τοµέα της υγείας. Καλούµαστε λοιπόν σήµερα να κυρώσουµε ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου ένα ακόµη έργο που φέρει τον
αριθµό 5 από τη σύµβαση δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και του ελληνικού δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας.
Αγαπητοί συνάδελφοι επί του άρθρου πρώτου του παρόντος
νοµοσχεδίου εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής χαιρετίζουµε τη συγκεκριµένη δωρεά, καθώς πέραν πάσης αµφιβολίας εν µέσω της τεράστιας υγειονοµικής κρίσης, της πανδηµίας, την οποία και
διανύουµε, η συµβολή του ιδρύµατος είναι ζωτικής σηµασίας για
ένα κατακερµατισµένο σύστηµα υγείας που νοσεί στη χώρα µας
εδώ και πολλά χρόνια. Γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά πως οι υποδοµές και η λειτουργία πολλών νοσοκοµείων ανά την περιφέρεια
της Ελλάδος δεν είναι πλέον αντάξιες των νέων ιατρικών προκλήσεων και περιστατικών.
Επειδή είµαι γνώστης των πραγµάτων υπάρχει ειδικά το παράδειγµα του νοσοκοµείου Ξάνθης -περιφέρεια την οποία και εκπροσωπώ- το οποίο δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει ακόµα και την
τοπική κοινωνία και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το αδυσώπητο χτύπηµα που έχει δεχτεί η τοπική κοινωνία του νοµού µου από τη µάστιγα του κορωνοϊού. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, παρά τις
επανειληµµένες ερωτήσεις µου προς εσάς δεν έλαβα ουδέποτε
σαφή απάντηση για το µέλλον αυτού του νοσοκοµείου. Και θέλω
να αναφερθώ ειδικά για την ψυχιατρική κλινική που είναι έτοιµη
να λειτουργήσει. Έχουµε το τµήµα, έχουµε το προσωπικό, αλλά
δεν έχω καταλάβει ακόµα γιατί δεν λειτουργεί.
Παραθέτω µάλιστα το γεγονός ότι στο νοσοκοµείο της Ξάνθης
σε τρεις- τέσσερις κλινικές είχαµε τον κορωνοϊό. Υπάρχει άραγε
η πρέπουσα τήρηση των υγειονοµικών µέτρων; Ήδη στον νοµό
µας στην Ξάνθη τα τεστ που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία
εβδοµάδα ανέδειξαν 29 καινούργια κρούσµατα. Και τις τελευταίες
δύο µέρες αυτά τα κρούσµατα αυξάνονται. Δηλαδή έχουµε πρόβληµα στην Ξάνθη, αλλά όταν παρακολουθώ τα ΜΜΕ κανείς δεν
αναφέρεται στον αριθµό και τι θα γίνει µε αυτά τα κρούσµατα στη
Ξάνθη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέσα σε όλον αυτόν τον κυκεώνα πραγµάτων η πολύπαθη
Θράκη έχει να αντιµετωπίσει επιπλέον και τις οικονοµικές επιπτώσεις του κορωνοϊού. Όπως γνωρίζετε τις προηγούµενες ηµέρες
κοινοποιήθηκε στα ξενοδοχειακά καταλύµατα της χώρας µας το
πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού του ΟΠΕΚΑ για το 2020 - 2021.
Ο αποκλεισµός της Ξάνθης από το συγκεκριµένο πρόγραµµα προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των τοπικών ξενοδόχων, δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη γεωγραφική περιφέρεια αποτελεί τρανό
παράδειγµα περιοχής που κλήθηκε να διαχειριστεί µεταναστευτικές ροές και σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των τοπικών
επιχειρήσεων.
Ειλικρινά πείτε µας παρακαλώ, τι σκοπεύετε να κάνετε στην
Ξάνθη που έχει πληγεί τόσο πολύ από τον κορωνοϊό; Τονίζω πως
η συγκεκριµένη περιοχή της χώρας µας δεν διαθέτει την ανάλογη
αναγνωσιµότητα αλλά και προσβασιµότητα που έχουν συγκεκριµένοι άλλοι προορισµοί και γι’ αυτό ζητάµε να εφαρµοστεί η ίδια
πολιτική και στα ξενοδοχεία της Θράκης.
Επί ευκαιρία στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µία πολύ σύντοµη παρένθεση ως Βουλευτής της µειονότητας και να αναφερθώ
στο νοµοσχέδιο της παιδείας στο οποίο καταθέσαµε τροπολογία
χθες για την εισαγωγή των µαθητών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης στην ανώτατη εκπαίδευση. Προτείναµε να αυξηθεί το ποσοστό των εισακτέων από 0,5% σε 1%. Επιδιώκεται δε
έτσι η περαιτέρω υποστήριξη της προοπτικής της µουσουλµανικής µειονοτικής νεολαίας για την πραγµατοποίηση σπουδών στην
ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
Εµείς µιλάµε µε πράξεις και όχι µε λόγια όπως οι εκπρόσωποι
του ΣΥΡΙΖΑ που διατυµπανίζουν ότι έκαναν έργα, ενώ ο µειονοτικός κόσµος γνωρίζει πολύ καλά πως επί ΣΥΡΙΖΑ πραγµατοποιήθηκε η µετατροπή του ιδιωτικού γυµνασίου της Ξάνθης σε
δηµόσιο. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συγχωνεύσεις των σχολείων
αλλά και για την επίλυση των κτιριακών εγκαταστάσεων; Είναι θέµατα για τα οποία έχουµε κάνει πολλές ερωτήσεις και σε εσάς,
όπως και τι θα γίνει η υποδοµή του µειονοτικού γυµνασίου.
Συνεχίζοντας τώρα επί του παρόντος νοµοσχεδίου σχετικά µε
το άρθρο δεύτερο ουδεµία αναφορά γίνεται στο αν υπάρχει κάποιο οργανόγραµµα ή κάποιο σχέδιο αεροδιακοµιδής για τα για
τα περιστατικά του COVID-19, όπως και άλλων ιατρικών περιστατικών. Μετά την πάροδο της 30ης Σεπτεµβρίου του 2020 που είναι
η καταληκτική ηµεροµηνία συµφωνίας, τι θα κάνετε τους επόµενους µήνες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω.
Κύριε Υπουργέ, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου καθώς οι εκτιµήσεις για ένα νέο κύµα έξαρσης του ιού κατά την περίοδο του φθινοπώρου είναι δυσοίωνες.
Πραγµατικά διερωτώµαι: Πώς σκέφτεστε άραγε να αντιµετωπίσετε όλη αυτή την κατάσταση µετά τις 30 Σεπτεµβρίου; Είµαστε
εδώ για να ακούσουµε εµπεριστατωµένα και µε λογικά επιχειρήµατα τις σκέψεις και τις προτάσεις σας. Περιµένουµε από την Κυβέρνηση, πόσο δε µάλλον από τον αρµόδιο Υπουργό
τεκµηριωµένες και σοβαρές απαντήσεις αναφορικά µε τα ερωτήµατα τα οποίο σας έθεσα ανωτέρω. Δεν θα πρέπει να λησµονήσουµε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρον το τόσο µεγάλο
αυτό έργο ώστε να µην δούµε ποτέ ξανά στο µέλλον αντίστοιχα
περιστατικά εγκατάλειψης είτε των νοσοκοµειακών µονάδων είτε
ακόµη περισσότερο των ασθενών.
Οι καιροί απαιτούν συνέπεια, µόχθο και υπευθυνότητα προκειµένου το υπέρτατο αγαθό της υγείας που βάλλεται σε όλα τα επίπεδά της να διατηρηθεί ως τέτοιο. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από ένα θέµα εξωτερικής πολιτικής πάρα πολύ σοβαρό, την ευχάριστη εξέλιξη της
περασµένης Τρίτης µε την υπογραφή της Συµφωνίας Ελλάδας Ιταλίας για την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, µιας συµφωνίας
που υπογράφεται µετά από δεκαετίες, µετά δηλαδή από το 1977,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

όπου είχε υπογραφεί η αντίστοιχη συµφωνία για την υφαλοκρηπίδα.
Ως Κίνηµα Αλλαγής, αλλά και εγώ προσωπικά, έχουµε χαρακτηρίσει θετική εξέλιξη την υπογραφή αυτής της συµφωνίας από τον
Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών και τον Ιταλό οµόλογό του, για
ορισµένους νέους. Πρώτα από όλα, διότι είναι η πρώτη συµφωνία
που υπογράφεται ανάµεσα στην Ελλάδα για την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη και τις χώρες αµέσου ενδιαφέροντός µας, Αλβανία,
Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο και Τουρκία.
Δεύτερον, διότι µετά την απαράδεκτη εξέλιξη που είχαµε µε την
κρατική εταιρεία της Τουρκίας, που ζητά άδεια για έρευνες σε περιοχή επήρειας δικών µας νησιών, Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου, µε
την παραδοχή που κάνουν µονοµερώς οι Τούρκοι ότι τα νησιά δεν
έχουν επήρεια, µια χώρα πολύ µεγάλη, σοβαρή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δέχεται ακριβώς το αντίθετο.
Τρίτον, διότι έχουµε όχι αποδοχή από την πλευρά της Ελλάδας
ιστορικών δικαιωµάτων της Ιταλίας να ψαρεύουν στα χωρικά
ύδατα, που δυνητικά από µας µπορεί από έξι να γίνουν δώδεκα.
Όµως, µια παραχώρηση της Ελλάδας, όταν και εάν επεκτείνει τα
χωρικά της ύδατα, να µπορούν εκεί οι Ιταλοί αλιείς να κάνουν τη
δουλειά τους, που σήµερα κάνουν ελεύθερα, χωρίς περιορισµούς,
γιατί τα ύδατα αυτά είναι διεθνή.
Αντιπαράδειγµα σε αυτήν τη θετική εξέλιξη είναι η κωλυσιεργία
της Αλβανίας να υπογράψουµε σχετική συµφωνία και η χαµένη
ευκαιρία από πλευράς της Ελλάδας, προ δύο µηνών µόλις, όταν
αγωνιούσε η χώρα αυτή να ξεκινήσει τις ενταξιακές της διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Ελλάδα µπορούσε
να προϋποθέσει της συµφωνίας της την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών µε την Αλβανία. Δεν το κάναµε.
Εµείς ασκήσαµε κριτική σε αυτή την παράλειψη και αυτή την
ευθυγράµµιση µε την κυρίαρχη λογική εκείνες τις εβδοµάδες, στα
τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου του 2020, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε πρωτοπόρα τη Γερµανία. Μπορούσαµε τότε να έχουµε
επιτύχει µια τέτοια µια αντίστοιχη συµφωνία, υπερβαίνοντας τις
σχετικές κωλυσιεργίες που προσχηµατικά διατυπώνει και κάνει η
αλβανική πλευρά.
Πάµε τώρα στα θέµατα υγείας στο περιβάλλον που βρίσκεται η
χώρα µας, η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης της πανδηµίας του
COVID-19.
Αυτό το οποίο ζούµε, κύριε Υπουργέ, είναι κατάσταση που ξεφεύγει κάθε ελέγχου και προσωπικά το έζησα µε τον συνωστισµό
και το ζουν πάρα πολλοί Έλληνες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η αντίληψη που έχουµε και την προσλάβαµε και τη δηµιουργήσαµε µέσα στις εβδοµάδες των δυσµενών εξελίξεων, είναι ότι
η εθνική οικονοµία και οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν εύκολα
τα κλεισίµατα της αγοράς, τα lockdowns, όπως τα λέµε.
Ένα δεύτερο θα είναι πολλαπλάσια επώδυνο σε σχέση µε το
πρώτο. Άρα, έχουµε ορισµένες άµυνες να αντιτάξουµε σε µια επανάκαµψη του φαινοµένου από Οκτώβριο και µετά: Πρώτον, την
πείρα µας, την πείρα του ιατρικού κόσµου, φάρµακα, ενδεχοµένως εµβόλιο. Δεύτερον, την καλύτερη οργάνωση που έχουµε
τώρα τον χρόνο να κάνουµε στις µονάδες εντατικής θεραπείας,
που καλώς λέµε ότι πρέπει να αυξηθούν και αυξήθηκαν, αλλά
κακώς δεν λέµε ότι δεν είναι ανάγκη µόνο να έχεις καλά όργανα
και κρεβάτια, αλλά πρέπει να έχεις και προσωπικό που µπορεί να
κάνει την πιο δύσκολη δουλειά, δηλαδή να προσφέρει υπηρεσίες
σε µονάδα εντατικής θεραπείας.
Πέραν του ΕΣΥ και της καλύτερης οργάνωσής του, είναι και η
συνείδηση του κάθε πολίτη, του κάθε κοινωνού, που υπάκουσε
στην απαγόρευση, αλλά δεν υπακούει στα µέτρα ασφαλείας, ενώ
η Ελλάδα επενδύει σε ένα ενδεχόµενο δεύτερου γύρου στη συνειδητή συµπεριφορά του πολίτη.
Εξαπλώνεται στη χώρα ψευδοµπουρδολογία, ότι όλα αυτά έγιναν σκοπίµως και επίτηδες, γιατί δεν είναι αληθή. Η έλλειψη από
την πλευρά νέων και µεγαλύτερων συνείδησης σε συλλογική συµπεριφορά είναι έκδηλη και όχι µόνο στη Μύκονο, αλλά παντού σχεδόν. Και εδώ η κίνηση να ανοίξει η αγορά, γιατί εµείς την
επικροτήσαµε, δεν συνοδεύτηκε -εκ του αποτελέσµατος προκύπτει αυτό- από µια οργάνωση τέτοια η οποία να αποκλείει µοιραία
γεγονότα, όπως αυτά που µάθαµε ότι υπήρξαν στη Νότια Κορέα,
όπου αρκούσε ένας άνθρωπος για να µεταδώσει την ασθένεια
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αυτή σε τριακόσιους και πλέον και µετά, ο κύκλος της διάδοσης
να είναι πάρα πολύ µεγάλος και ανεξέλεγκτος ενίοτε.
Πρέπει να προσεχθούν αυτά. Πρέπει να προσεχθούν ακόµα περισσότερο από όσο τα λέµε συζητώντας, στην πράξη. Και εδώ φανήκατε τελείως ανεπαρκείς -αφού οργανώνατε το άνοιγµα της
αγοράς- να καταλάβετε πώς ακριβώς πρέπει να γίνουν τα πράγµατα.
Έχω και εµπειρία -αυτό δεν έχει νόηµα τώρα στην Εθνική Αντιπροσωπεία- από καραντίνα που δεν µπαίνουν οι ερχόµενοι σήµερα, µέχρι χθες τουλάχιστον, από το εξωτερικό. Η εξέταση, το
τεστ δίνει αποτέλεσµα µιάµιση µέρα µετά και εν τω µεταξύ, ο πολίτης που δεν έχει συνείδηση κυκλοφορεί και πάει παντού, την
άλλη µέρα το βράδυ µαθαίνει ότι είναι φορέας, ότι έχει τον κορωνοϊό, ότι έχει προσβληθεί, ότι είναι θετικός στο συγκεκριµένο τεστ.
Είναι εµπειρία τόσο άµεση στο δικό µου πολιτικό περιβάλλον που
την αναφέρω, γιατί είναι ενδεικτική, γιατί η πτήση ξεκίνησε από τις
Ηνωµένες Πολιτείες.
Άρα, εδώ έχετε ένα χρέος να οργανωθεί η συµπεριφορά του
Έλληνα πολίτη που θα πάει διακοπές, που µαζεύεται στις πλατείες, που δεν έχει καταλάβει ακριβώς από τι κινδυνεύουµε όλοι
µαζί και ένα χρέος, επίσης, να οργανώσετε τις υπηρεσίες υγείας,
µονάδες εντατικής θεραπείας, το ΕΚΑΒ και οτιδήποτε άλλο είναι
σχετικό µε την ανάγκη να παρέχεις υπηρεσίες καθηµερινής φροντίδας σε ό,τι αφορά την υγεία και ταυτόχρονα, να αντιµετωπίζεις
µια πανδηµία.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουµε και ως Κοινοβουλευτική Οµάδα
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Εκφράστηκαν εδώ αµφιβολίες για
τη δυνατότητα µιας σίγουρης παροχής υπηρεσιών συντήρησης
στα αεροσκάφη που έχει το ΕΚΑΒ και σε αυτά που θα πάρει από
τη δωρεά. Θα υπογραφεί µνηµόνιο. Μα, εµείς δεν ξέρουµε τους
όρους µας, τις δυνατότητες της Αεροπορίας, αν αυτά τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα θα έρθουν και µετά από κάποιον καιρό
θα παροπλιστούν. Υπάρχει µια αβεβαιότητα ως προς αυτά, που
είναι οργανωτικού περιεχοµένου.
Θα ήταν πάρα πολύ καλό, όταν φέρνατε τη σχετική νοµοθετική
πρωτοβουλία στη Βουλή να έχετε φέρει και το µνηµόνιο, για να
µπορούµε να ξέρουµε αν τελικά είναι σωστότερη επιλογή να δοθεί
δωρεά για δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη και η συντήρηση
να µην είναι στο πλαίσιο της δωρεάς, όπως σε πρώτο στάδιο προβλεπόταν.
Εδώ υπάρχουν αµφιβολίες -ανησυχίες, να το πω καλύτερα- τις
οποίες διατυπώνουµε και υπό την έννοια αυτή, σας καλούµε να
απαντήσετε σχετικά.
Για το άρθρο 2 έγιναν τοποθετήσεις και στην επιτροπή και εδώ
και η απάντησή σας θα φωτίσει ενδεχοµένως θέµατα και ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στην Αίθουσα αυτή και όχι µόνο από
τον κ. Πουλά και το Κίνηµα Αλλαγής, αλλά και από άλλα κόµµατα
και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η απάντησή σας, λοιπόν, εδώ σε σχέση µε το άρθρο 2 θα περιµένουµε να διευκρινίσει ορισµένα σοβαρά πράγµατα.
Τώρα ήρθαν δύο τροπολογίες. Η πρώτη, αναφέροµαι στην
τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, αφορά ένα θέµα για το
οποίο το Κίνηµα Αλλαγής έχει πρωτοτυπήσει σε ό,τι αφορά τις
προτάσεις του για την σε περίπτωση µερικής απασχόλησης κάλυψη αναγκών, που σχετίζονται µε τις εισφορές. Η πιο καθαρή,
κανονική λύση, χωρίς αστερίσκους, χωρίς δευτεροϋπογραµµίσεις και αναφορικές προτάσεις ήταν να πεις ότι στο πλαίσιο
αυτής της πολιτικής, αφού τα χρήµατα είναι διαθέσιµα καλύπτω
και το 40% ή το 60% -ότι µπορούσατε- των εισφορών. Δεν το είπατε. Αφήσατε ακέραιη την υποχρέωση εισφορών, στην περίπτωση -αναφέροµαι και πάλι- του ν.4690/2020. Και έρχεστε τώρα
µετά από τόσο καιρό να πείτε «λάθος, το διορθώνουµε».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διορθώνουν για τρεις εβδοµάδες. Εάν καταλαβαίνουµε καλά τις διατυπώσεις της τροπολογίας, µέχρι τις 7 Ιουλίου ισχύουν οι ρυθµίσεις αυτές. Δεν ξέρω εάν
ο κ. Βρούτσης υποστήριξε προφορικώς την τροπολογία στην Αίθουσα αυτή, τον είδα το πρωί, αλλά δεν το ξέρω τι ακριβώς έχει
πει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Το
υποστήριξε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
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Αλλά η χρονική διάρκεια είναι τρεις εβδοµάδες. Γιατί; Γιατί είναι
τρεις εβδοµάδες; Τι νόηµα έχει;
Και δεύτερον, εισφορές επί ονοµαστικού µισθού, αυτό το αναλύετε; Το καταλαβαίνετε αυτό πώς λειτουργεί στην πράξη; Εισφορές επί του ονοµαστικού µισθού, που παραµένουν δηλαδή στα
επίπεδα εκείνα προ της πανδηµίας, προ της κρίσης, προ της ανάγκης µερικής απασχόλησης. Γιατί να το ψηφίσουµε αυτό; Τι διορθώνετε µε αυτό; Εµείς δεν θα το ψηφίσουµε αυτό. Είναι λάθος η
τροπολογία αυτή. Είναι επιµονή σε ένα λάθος που έχει διαπραχθεί
εδώ και ορισµένες εβδοµάδες.
Και µια και λέµε για τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας τον
Ιούνιο µε ένα κλικ θα έβγαιναν οι συντάξεις. Δώστε µου µία σύνταξη που να βγήκε µε ένα κλικ. Είµαστε τώρα, στις 11 του µηνός,
δώστε µου µία περίπτωση συντάξεων που βγήκαν µε ένα κλικ.
Ούτως ή άλλως πίσω από τα µεγάλα λόγια, πίσω από τα παχιά
λόγια εµείς ξέραµε, εµείς γνωρίζαµε ότι αυτές είναι οι συντάξεις,
οι ψηφιοποιηµένες, που θα αφορούσαν τον ΟΓΑ και τις συντάξεις
χηρείας, όταν είχαν εκδοθεί, όµως, οι συντάξεις χηρείας για να τις
πάρει ο άλλος σύζυγος από αυτόν που έφυγε από τον κόσµο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό ήταν το µεγαλεπήβολο σχέδιο, πράγµατα που γίνονταν.
Και µε αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Ότι µε την αλλαγή που έγινε, ούτε οι συντάξεις του ΟΓΑ, που έβγαιναν αµέσως
όταν δεν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση, ούτε αυτές βγαίνουν µε ένα
κλικ. Φτάσαµε στον Ιούνιο που είναι ο µήνας της υπόσχεσης, θα
περιµέναµε επ’ αυτού κάτι να µας πείτε.
Τελευταίο θέµα που αφορά το σχέδιο νόµου, η άλλη τροπολογία, δεκατρία άρθρα, πάρα πολλά θέµατα. Αυτό είναι σχέδιο
νόµου. Όχι δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε. Διατρέξαµε τις ρυθµίσεις που εµπεριέχει, ορισµένες είναι θετικές. Μα, την τελευταία
στιγµή εκπροθέσµως τόσες πολλές διατάξεις, όχι, κανείς δεν µπορεί να ξέρει τι µπορεί να κρύβει µία διατύπωση, που δεν είναι εύκολα κατανοητή. Και σε εµένα παρ’ ότι είµαι της δουλειάς αυτής,
δεν είναι δουλειά µου να προσπαθώ να καταλάβω, να είµαι βέβαιος και να εισηγηθώ θετικά για τροπολογία που βλέπω τελευταία στιγµή και που θα πρέπει να την δω πολύ προσεκτικά, για να
είµαι βέβαιος ότι µεθαύριο δεν θα είµαι σε θέση να απολογούµαι.
«Παρών», λοιπόν, επ’ αυτής, γιατί υπάρχουν διατάξεις, που φαίνεται ότι εµπεριέχουν θετικές ρυθµίσεις.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία γενική αναφορά, εάν µου επιτρέπετε, ειδάλλως έχω ολοκληρώσει. Θέλω να κάνω µία αναφορά
σε ένα ευρύτερο θέµα, εάν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό.
Η σηµερινή ειδησεογραφία καλύπτει το εξής: Ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα αρχίζει και σχεδιάζει τη δηµιουργία Bad Bank,
της κακής τράπεζας. Όταν το εισηγηθήκαµε αυτό για την Ελλάδα
ως Κίνηµα Αλλαγής, Δηµοκρατική Συµπαράταξη τότε, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος το είχε εισηγηθεί προ τριετίας, χλεύαζαν εναντίον µας, ότι είµαστε λαϊκιστές -αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ
εναντίον µας- ότι προτείνουµε πράγµατα που δεν γίνονται, ότι το
Υπουργείο Οικονοµικών γελούσε και περιγελούσε. Εµείς επιµέναµε, όµως -ανεξαρτήτως αν ήµασταν πλήρεις από πλευράς τεχνικών λεπτοµερειών ή όχι- ότι αυτή είναι µία λύση και δεν υπάρχει
άλλη.
Γιατί σύµφωνα µε την ανάλυση που έκανε ο κ. Στουρνάρας,
κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο το βάρος των κόκκινων δανείων, σε
σχέση µε το παθητικό των τραπεζών, είναι και η άρνησή τους να
δανειοδοτούν την αγορά, φοβούµενες οι τράπεζες µήπως αυξηθεί
ο κύκλος των κόκκινων δανείων. Είναι ανασταλτικός παράγοντας
και για το µέλλον, δεν είναι διευθέτηση παρελθόντος τα κόκκινα
δάνεια.
Έρχεται και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας, να υποστηρίξει τη δηµιουργία της Bad Bank. Σιγή από
εσάς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Ο αρµόδιος Υφυπουργός, το έχουµε ξαναπεί αυτό εδώ, ο κ.
Ζαββός, δεν φαίνεται να είναι υποστηρικτής της ιδέας. Αρκείται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ», το οποίο όλοι µας παραδεχόµαστε
ότι είναι µικρό σε σχέση µε το θέµα. Και τώρα µαθαίνουµε ότι η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κ. Λαγκάρντ, οργανώνει σε κεντρικό επίπεδο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωζώνης, θα δούµε, την Bad Bank αυτή και µε αυτόν τον τρόπο
διευκολύνει τα κράτη-µέλη να πάρουν σχετικές πρωτοβουλίες.
Εκτός από αυτού του πάρα πολύ σοβαρού θέµατος, που για την
αγορά είναι το άλφα και το ωµέγα αυτή την στιγµή, γιατί ξαναλέω
η ρύθµιση των κόκκινων δανείων είναι µέλλον, δεν είναι παρελθόν,
ελπίζουµε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία ή τουλάχιστον να µας
ενηµερώσετε, διότι τα λέµε, τα ξαναλέµε εµείς, αλλά εσείς δεν αντιδράτε. Και περιµένουµε κάποια στιγµή να αντιδράσετε, επαναλαµβάνω, γιατί πρόκειται για µεγάλο θέµα της ελληνικής
οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μία µικρή αλλαγή έγινε
για τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Λαµπρούλη, ο οποίος είναι γενικός
εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο οποίος µετά
θα αντικαταστήσει εµένα, θα του δώσουµε τη σειρά να µιλήσει, να
δευτερολογήσει και µετά να προεδρεύσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους.
Όντως αυτό, κύριε Πρόεδρε, τέλος πάντων, ήταν ένα λάθος
στην προετοιµασία του Προεδρείου και των Προεδρευόντων που
θα συµµετείχαν σήµερα στη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν το εξετάζουµε
αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που µου παραχωρούν τη θέση.
Η δευτερολογία έχει να κάνει µε τις τροπολογίες απ’ ότι είπαµε.
Περνάω αµέσως, στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, που
είναι µία απαράδεκτη, κατάπτυστη τροπολογία, ρύθµιση. Εµείς ζητήσαµε και πριν και ζητούµε και τώρα να την αποσύρετε. Η τροπολογία αφορά αυτά που ειπώθηκαν και από τον Υπουργό. Είναι
ένας νέος ελκυστικός µπουναµάς επιχορήγησης, ενίσχυσης των
επιχειρηµατικών οµίλων και της εργοδοσίας στο όνοµα δήθεν της
διασφάλισης των θέσεων εργασίας, όπως κοροϊδεύει και εµπαίζει
η Κυβέρνηση, αλλά και ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης.
Τι κάνει; Πρώτον, ανοίγει τον δρόµο για µαζικό τσάκισµα των µισθών των εργαζοµένων και παραπέρα χτύπηµα της πλήρους απασχόλησης, κουµπώνοντας στα υπόλοιπα δήθεν, έκτακτα, αντιλαϊκά
µέτρα της τελευταίας περιόδου.
Δεύτερον, πέραν από τις όποιες αναφορές της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Εργασίας, διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις, ώστε
η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων να υποχρεωθούν από
τους εργοδότες να εργάζονται µε τις αµοιβές-ψίχουλα που προβλέπει ο κατώτατος µισθός τους.
Τρίτον, ποιος θα υποστεί το βάρος του µηχανισµού, το κόστος
το περίφηµο; Θα φορτωθεί στις πλάτες των εργαζοµένων και του
λαού είτε µέσω της φοροληστείας είτε νέων περικοπών σε κρίσιµες για τον λαό κρατικές δαπάνες.
Και τέταρτον, επιπλέον µε την ανυπαρξία των ελεγκτικών µηχανισµών και κάτω από τον εκβιασµό των εργοδοτών είναι δεδοµένο
ότι όπως πολλές φορές συµβαίνει µε τις συµβάσεις µερικής απασχόλησης, µε το ωράριο να παρατείνεται παράνοµα, έτσι τώρα χιλιάδες εργαζόµενοι θα υποχρεωθούν σε εργασία κατά το χρόνο
που υποτίθεται ότι δεν θα εργάζονται, οδηγώντας τους ξεκάθαρα
σε παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας. Όλα, λοιπόν, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, για τις
µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ για τους εργαζόµενους ανεργία, µείωση µισθών, πετσόκοµµα εισοδήµατος.
Παράλληλα εµείς αυτό που προτείνουµε είναι καταβολή 100%
του µισθού και πλήρης και σταθερή εργασία για τους εργαζόµενους, για όλους τους εργαζόµενους.
Κλείνω µε αυτό. Πρόκειται, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τροπολογία αυτή για µία κατάπτυστη, επαναλαµβάνω, τροπολογία και ζητούµε την απόσυρσή της, διαφορετικά προφανώς εάν την κάνετε
δεκτή, θα την καταψηφίσουµε.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, εδώ
έχουµε διάφορες ρυθµίσεις που προωθούνται στα δεκατρία
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άρθρα της τροπολογίας. Συνεχίζονται οι µετακινήσεις του προσωπικού, οι παρατάσεις συµβάσεων µε διάφορες ελαστικές σχέσεις
εργασίας προσωπικού διαφόρων τύπων και σε διάφορους τοµείς
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
Παράλληλα, αίρονται εµπόδια ή δίνονται παρατάσεις αδειοδοτήσεων και τα λοιπά, ευνοώντας τον ιδιωτικό τοµέα.
Και µάλιστα, όλα αυτά µε την επίκληση των αναγκών. Διαιωνίζετε, δηλαδή, την ίδια κατάσταση, όπως για παράδειγµα µε τις εργασιακές σχέσεις σε µια σειρά από άρθρα, όταν είµαστε και ακόµα
και µε την εξέλιξη της πανδηµίας πλέον σε µία άλλη περίοδο, όπου
ο σχεδιασµός που απαιτείται είναι κατά τη γνώµη µας η άµεση
πρόσληψη όλου αυτού του απαραίτητου προσωπικού για τις δηµόσιες µονάδες υγείας, η µονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων
µε επικουρική και παντός είδους ελαστική σχέση εργασίας στον
τοµέα της υγείας. Συνεπώς, την καταψηφίζουµε και αυτή την τροπολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
Θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου από το
Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω και εγώ µε την αναφορά στη συµφωνία µε την
Ιταλία, µια συµφωνία την οποία χαιρετίσαµε. Βεβαίως, αναµένουµε την ενηµέρωση για το περιεχόµενό της και αυτό που τονίζουµε είναι ότι η ενδυνάµωση της εθνικής γραµµής, η
διαµόρφωση -αν θέλετε- του οδικού χάρτη σε σχέση µε την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών θα µας δώσει τη δυνατότητα όχι
µόνο καλύτερων αποτελεσµάτων ως προς τις συµφωνίες και µε
τις άλλες χώρες, αλλά και καλύτερου περιεχοµένου ως προς
αυτές καθαυτές τις συµφωνίες, ούτως ώστε να έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα.
Τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το νοµοσχέδιο άπτονται,
βεβαίως, του ζητήµατος που έχει να κάνει µε την Πολεµική Αεροπορία και δεν µπορώ να µην κάνω αναφορά στην αρνητική εξέλιξη η οποία υπήρξε τα τελευταία χρόνια ως προς τη συντήρηση
των µεταγωγικών αεροσκαφών. Δεν µπορεί, δεν είναι επιτρεπτό
-διαλέγουµε και παίρνουµε- από δώδεκα µεταγωγικά αεροσκάφη
C-130 να έχουµε ελάχιστο αριθµό στη διάθεσή µας λόγω του ότι
δεν προχωρούν οι διαδικασίες συντήρησης τους.
Είναι εγκληµατική, λοιπόν, η αδιαφορία των τελευταίων ετών,
είναι εγκληµατική η αδιαφορία που συνεχίζεται και που οδήγησε
σε αυτήν τη λύση της συνεργασίας του ΕΚΑΒ µε την Πολεµική
Αεροπορία όσον αφορά τα αεροσκάφη.
Βεβαίως, όταν το πρωτοακούσαµε, είπαµε «τι γίνεται εδώ;»,
αλλά η ενηµέρωση που ήρθε στη συνέχεια για την πραγµατική
κατάσταση της Πολεµικής Αεροπορίας σε σχέση µε τα C-130 δικαιολογεί απόλυτα την επιτάχυνση των διαδικασιών αφ’ ενός της
δωρεάς του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», προκειµένου να
αποκτήσει το ΕΚΑΒ τα δύο αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα
και βέβαια, τη δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες και πέρα από τα σκάφη και τα ελικόπτερα
της Πολεµικής Αεροπορίας και από τον ιδιωτικό τοµέα.
Εξάλλου, υπήρχε ρύθµιση από το 2015 η οποία το επέτρεπε.
Δεν ξέρω γιατί η ρύθµιση του 2015 που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση
µε τη δυνατότητα ιδιωτικής σύµβασης δεν είναι αρκετή, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες και έρχεται το άρθρο 2.
Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 2 πάλι πρόχειρο ήρθε. Θα µπορούσε να έχει πραγµατικά κανόνες και τρόπο µε τον οποίο θα
έχουµε αποτελεσµατική αξιοποίηση της δυνατότητας σύναψης
σύµβασης µε τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν
οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Είναι γενικό, θολό, δεν έχει το στοιχείο του
συµβούλου, που κατά την άποψή µας θα µπορούσε να είναι η
Πολεµική Αεροπορία και σε αυτή την περίπτωση, όπως ακριβώς
την έχετε βάλει στη σύµβαση µε το «Σταύρος Νιάρχος». Είναι για
µας ένα σηµαντικό έλλειµµα.
Παρ’ όλα αυτά, ο εισηγητής µας είπε ότι τοποθετούµαστε θετικά παρά τα προβλήµατα και τα αρνητικά που επισηµαίνουµε
στις συγκεκριµένες διατάξεις, όπως έχουν διατυπωθεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Έχουµε, εποµένως, µία σύµβαση και ένα άρθρο που αφορά
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αυτή τη δυνατότητα, στα οποία στεκόµαστε θετικά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν ζητήµατα µε τις τροπολογίες.
Η τροπολογία, όπως πολύ σωστά ανέλυσε ο Ανδρέας Λοβέρδος προηγουµένως, του Υπουργείου Εργασίας, δυστυχώς, είναι
«βλέποντας και κάνοντας». Αυτή την τακτική, τη γραµµή ακολουθεί η Κυβέρνηση και είναι το παράδειγµα του Υπουργείου Εργασίας χαρακτηριστικό, κάθε εβδοµάδα και να δούµε πώς θα πάµε
παρακάτω, να φέρουµε και µια άλλη τροπολογία µετά και µια
άλλη ΠΝΠ και µια άλλη διάταξη.
Είναι δυνατόν να φέρνουµε ρύθµιση που να ισχύει τρεις βδοµάδες; Είναι δυνατόν να µην µπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασµός, ο οποίος να λαµβάνει υπ’ όψιν την πραγµατικότητα σε
σχέση µε την ύφεση, αλλά και την ανάγκη να δραστηριοποιηθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, να ενεργοποιηθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας;
Διαµιάς διαγράψατε ως Κυβέρνηση την πρότασή µας για τη
στήριξη της εργασίας, την ενεργοποίηση των θέσεων, όταν είπαµε
εδώ και δύο µήνες σχεδόν «πρόγραµµα εδώ και τώρα για ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους, 40% ενίσχυση τουλάχιστον µισθολογικού
και µη µισθολογικού κόστους των εργαζοµένων για πλήρη απασχόληση, προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι δραστηριότητες και
οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν, να στηριχθούν».
Είπαµε, παράλληλα, ότι θα είναι τρία εκατοµµύρια ο εσωτερικός τουρισµός, δεκαπέντε εκατοµµύρια οι διανυκτερεύσεις,
750.000.000 ευρώ το κόστος, όµως, θα δηµιουργήσει έναν κύκλο
εργασιών πάρα πολύ σηµαντικό, θα είναι η µαγιά για να λειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι τουριστικές περιοχές
ευρύτερα και πραγµατικά θα έπιαναν τόπο αυτά τα λεφτά που
θα διέθετε το ελληνικό κράτος για την εργασία των ανθρώπων
του τουρισµού και βέβαια, των επιχειρήσεων και ευρύτερα των
περιοχών όπου αυτές οι δραστηριότητες αναπτύσσονται.
Δυστυχώς, τα πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων, όπως και
στο θέµα που έχει να κάνει µε την πανδηµία, κύριε Υπουργέ και
ερχόµαστε στα καθ’ εαυτού ζητήµατα τα δικά σας. Το κλείσιµο
των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων είναι σαφώς διαφορετικό, γίνεται µε το κλείσιµο του διακόπτη, µε µια διαταγή οριζόντια κάθετη που εφαρµόζεται συνολικά. Η επανενεργοποίηση
των δραστηριοτήτων, όµως, θέλει διαφορετική αντιµετώπιση.
Δεν µπορεί, παραδείγµατος χάριν, τώρα, τούτη την ώρα οι
αποφάσεις που λαµβάνονται από τα διάφορα Υπουργεία για τα
διάφορα θέµατα να µην παίρνουν υπ’ όψιν τους αρνητικούς παράγοντες που ενισχύουν την πανδηµία ή που δυσκολεύουν -αν
θέλετε- την αντιµετώπισή της.
Δεν µπορεί, δηλαδή, ασκόπως να αναγκάζονται να µετακινηθούν –και το λέω ως παράδειγµα από χθες το βράδυ-πεντακόσια
παιδιά, υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι σε κάποιες άλλες εξετάσεις συµµετείχαν, στον πανελλήνιο διαγωνισµό, προκειµένου να
καταταχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να αναγκάζονται να
µπουν στο καράβι και να έρθουν στην Αθήνα. Αυτό είναι απαράδεκτο! Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας εδώ και τώρα να βγάλει
απόφαση αυτοί να δώσουν εξετάσεις εκεί που έδιναν και παλιότερα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, δεν ξέρω αν έδιναν και σε άλλες
πόλεις. Και αναφέροµαι στα ειδικά µαθήµατα. Γιατί θα τους στριµώξετε, θα τους βάλετε στο καράβι για να τους φέρετε στην
Αθήνα; Είναι απαράδεκτο!
Και κάτι άλλο: Και τα πανεπιστήµια που κάνουν εξετάσεις δεν
ακολουθούν τους κανόνες. Είµαι υποχρεωµένος να το αναφέρω:
Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει βγάλει πρόγραµµα εξετάσεων από
Δευτέρα. Δυστυχώς, έχω πλείστες καταγγελίες ότι έχουν βάλει
αίθουσες οι οποίες δεν αερίζονται, ηµιυπόγεια, ειδικά στο Ηράκλειο σε τµήµα στο οποίο έχω την τιµή να έχω φοιτήσει στο παρελθόν, στο Φυσικό, που είναι πραγµατικά απαράδεκτο, αφού
δεν τηρεί τους κανόνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό το αναφέρω επίσηµα και
ως καταγγελία –αν θέλετε- στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ,
να το ελέγξετε διότι δεν µπορεί από τη Δευτέρα να λέµε «δυστυχώς και εδώ ατυχήσαµε».
Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και θέλω να κάνω µόνο µία αναφορά σε σχέση µε τα ζητήµατα, που έχουν να κάνουν γενικότερα
µε το από εδώ και πέρα, σχετικά µε τους κανόνες και τη διαδικασία
την οποία ακολουθούµε. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Μπαράν
στην Ξάνθη. Δεν είναι µόνο ότι µπορούµε µε µια απόφαση «καραντίνα, κλείνουµε», είναι οι πρόσθετες επιπτώσεις που υπάρχουν
στις τοπικές οικονοµίες σε αυτές τις περιπτώσεις, άρα, πρέπει να
υπάρχει και η αντίστοιχη αντιµετώπιση, οικονοµική στήριξη των
ανθρώπων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Ξανθός. Μετά θα µιλήσει ο κ. Μπουκώρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και ο Υπουργός.
Θερµή παράκληση να τηρήσουµε τα χρονικά περιθώρια, γιατί
στις 19.00’ γνωρίζετε ήδη ότι θα πρέπει να παραχωρήσουµε την
Αίθουσα για συνεδρίαση επιτροπής. Θα πρέπει να υποστεί η Αίθουσα και έναν σχετικό υγειονοµικό καθαρισµό.
Ορίστε, κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητέ
Υπουργέ, ολοκληρώνω τη συζήτηση. Το να προστίθενται τέσσερα
νέα πτητικά µέσα στη διάθεση του ΕΚΑΒ και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας προφανώς είναι µια θετική εξέλιξη. Θυµίζω ότι αυτό
είναι στοιχείο µιας συνολικής συµφωνίας που έγινε πριν την πανδηµία, πριν την πολύ συγκεκριµένη δυσκολία την οποία διαχειριζόµαστε αυτή την περίοδο. Είναι µια συµφωνία –θα έλεγαστρατηγικής σηµασίας ανάµεσα στην προηγούµενη κυβέρνηση
και στο Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», που είχε την πρόνοια ακριβώς
να εντάξει µέσα στον σχεδιασµό του Υπουργείου και να το αποδεχτεί το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», την ανάγκη αναβάθµισης
των πτητικών µέσων του ΕΚΑΒ.
Αναφέρθηκα αρκετοί συνάδελφοι προηγουµένως. Υπήρξε πολύ
συγκεκριµένη πολιτική επιλογή αναβάθµισης συνολικά του συστήµατος αεροδιακοµιδών την προηγούµενη περίοδο και των πτητικών µέσων και των βάσεων που θα επιχειρούν τα αεροσκάφη και
τα ελικόπτερα. Προστέθηκαν δύο επιπλέον βάσεις αεροδιακοµιδών στη Σύρο και στο Άκτιο και υπήρξε και το 2018 η πρόνοια και
η δυνατότητα και επί τους ουσίας λειτούργησε αυτό το πράγµα.
Υπήρξε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής το οποίο στάθµευε στη
Μίκρα και έκανε αεροδιακοµιδές από τη Χαλκιδική από έναν τουριστικό προορισµό υψηλής επισκεψιµότητας, για να µη χάνεται
πολύτιµος χρόνος µε την οδική µεταφορά.
Υπήρξε η πρόνοια µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για τη
ναυπήγηση τριών πλωτών µέσων διακοµιδής που προφανώς θα
γίνεται υπό την ευθύνη του ΕΚΑΒ, αλλά µε την επιχειρησιακή ευθύνη του Λιµενικού. Υπήρξε η πρόνοια της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης του ΕΚΑΒ για να µπορεί να καλύπτει τις
υποχρεώσεις και το χρέος απέναντι στην Πολεµική Αεροπορία.
Άρα, ήταν µια πολύ συγκεκριµένη γραµµή αναβάθµισης σ’ αυτόν
τον πολύ ευαίσθητο τοµέα, που τώρα καταλαβαίνουµε, λόγω πανδηµίας, πόσο µεγάλη σηµασία µπορεί να έχει, ειδικά τη φετινή περίοδο.
Εσείς, λοιπόν, έρχεστε τώρα σ’ αυτό το πλαίσιο και βάζετε µια
διάταξη, ένα άρθρο, το οποίο, όπως κάνετε και σε πάρα πολλές
περιπτώσεις στο παρελθόν και στη δωρεά του ιδρύµατος –αντίστοιχα- στο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής, εκεί, δηλαδή, που έρχεται
ένας ιδιωτικός φορέας, ένα κοινωφελές ίδρυµα να στηρίξει το δηµόσιο σύστηµα υγείας προσθέτετε και µια διάταξη, που αφήνει
ένα περιθώριο να υλοποιηθεί το στρατηγικό σας σχέδιο για συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή αυτή η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας.
Εδώ τώρα τα πράγµατα δεν οµολογούνται. Επικαλείστε από
εδώ και από εκεί κάποιες ανεπάρκειες, αδυναµίες, προβλήµατα
και δυσκολίες της Πολεµικής Αεροπορίας. Εάν είναι να το χρησιµοποιήσετε αυτό, ενδεχοµένως υπαρκτά προβλήµατα, για να προωθήσετε αυτό το σχέδιο, πραγµατικά θεωρώ ότι είναι
απαράδεκτο. Δεν µπορούν να τίθενται εδώ διλήµµατα επιχειρησιακής επάρκειας της Πολεµικής Αεροπορίας ή ασφάλεια των αεροδιακοµιδών. Δεν υπάρχει τέτοιο δίληµµα και ούτε είναι τραγικά
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λανθασµένη ή τοποθέτηση που έκανε ο κ. Στεφανής, ο Υφυπουργός Άµυνας, στην ερώτηση που κάναµε µαζί µε τον Νίκο Συρµαλένιο, που λέει ότι περίπου είναι κοινωνική προσφορά της
Πολεµικής Αεροπορίας. Δεν είναι κοινωνική προσφορά. Είναι σχεδιασµός της πολιτείας του κράτους. Δεν είναι εταιρική κοινωνική
ευθύνη. Είναι υποχρέωση της Πολεµικής Αεροπορίας και όλων
των άλλων κρατικών υπηρεσιών να διασφαλίζουν ένα µείζον
αγαθό, που είναι η ασφαλής αεροδιακοµιδή ασθενών. Αυτό δεν
είναι απλό θέµα. Για εµένα είναι ζήτηµα εξίσου εθνικής σηµασίας.
Είναι ζήτηµα κοινωνικής άµυνας. Είναι ζήτηµα ασφάλειας και αξιοπρέπειας των ανθρώπων που ζουν στα νησιά και των επισκεπτών
τους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ανοίγεται εδώ ένα παράθυρο, το οποίο προφανώς επειδή αυτήν την περίοδο υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί
πόροι, που έχουν µια ιδιαίτερη στόχευση στις υποδοµές και στις
υπηρεσίες υγείας, µπορεί να έχουν ανοίξει την όρεξη σε κάποιους
να αρχίσουν να επενδύουν και σε αυτό το ευαίσθητο πεδίο.
Θα εγκαταλειφθεί, λοιπόν, η γραµµή των τελευταίων δεκαεπτά
χρόνων, όπου την επιχειρησιακή ευθύνη των αεροδιακοµιδών την
είχε η Πολεµική Αεροπορία, ναι ή όχι; Αυτό είναι το κρίσιµο θέµα.
Και το άρθρο 2 δεν το αποσαφηνίζει.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτό είναι µια γραµµή τραγικά επισφαλής
και δεν θεωρώ ότι θέλει κανένας να βρεθεί ο ίδιος, οι συγγενείς
του, οι συντοπίτες του ή οι επισκέπτες της χώρας σε µια διαδικασία µη ασφαλούς διακοµιδής.
Θέλω πραγµατικά να ξέρω, αν υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση.
Εισηγήθηκε θετικά η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, τα επιστηµονικά όργανα
του ΕΚΑΒ, τα αντίστοιχα όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
απέναντι σε αυτήν την αλλαγή πορείας; Νοµίζω ότι είναι κρίσιµο
θέµα.
Θεωρώ ότι αυτές ακριβώς τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις
πρέπει να τις αξιοποιήσετε για να διευρύνουµε τα πτητικά µέσα,
τα οποία είναι διαθέσιµα για το ΕΚΑΒ και για τη χώρα και τα οποία
θα πετούν µε την επιχειρησιακή ευθύνη και την αξιοπιστία της Πολιτικής Αεροπορίας.
Αυτή η ιστορία συναρτάται προφανώς και µε τη συζήτηση που
είναι πολύ επίκαιρη αυτήν την περίοδο και αφορά την υγειονοµικά
ασφαλή επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας.
Αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να είµαστε πάρα πολύ ειλικρινείς.
Η εικόνα που έχετε δώσει µέχρι στιγµής δεν έχει τα εχέγγυα ενός
συγκροτηµένου σχεδίου και µιας ασφαλούς πορείας προς τη θεµιτή –προφανώς- προσπάθεια αναθέρµανσης της τουριστικής οικονοµίας. Το λένε όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι παράγοντες. Εδώ
έχω επιστολή προς τους συναρµόδιους Υπουργούς, νοµίζω και
προς τον Πρωθυπουργό πέντε κρίσιµων φορέων της Χαλκιδικής,
της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Καταλυµάτων,
της Ένωσης Ιδιοκτητών Κάµπινγκ, του Επιµελητηρίου και του Ιατρικού Συλλόγου. Λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ασφάλειας για
την δραστηριότητα αυτή σε µια περιοχή πολύ µεγάλης επισκεψιµότητας. Άρα, λοιπόν, ο τουρισµός ξεκινά χωρίς συνθήκες υγειονοµικής ασφάλειας.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρόκειται να κερδοσκοπήσουµε και να επενδύσουµε σε υγειονοµική καταστροφή. Δεν το
κάναµε ούτε στην αιχµή, στο πρώτο κύµα της πανδηµίας, δεν θα
το κάνουµε και τώρα. Αλλά έχουµε καταθέσει προτάσεις, δέκα
συγκεκριµένες προτάσεις, που θωρακίζουν υγειονοµικά τα νησιά,
τους τουριστικούς προορισµούς, που δίνουν έµφαση και στον
έλεγχο στις πύλες εισόδου, µε βάση τις διατάξεις του διεθνούς
υγειονοµικού κανονισµού. Προφανώς υπάρχει ιδιαιτερότητα, αλλά
πρέπει να υπάρχει και µια διαβάθµιση και στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, µε βάση τη χώρα προέλευσης, τον αυξηµένο επιπολασµό της πανδηµίας στις διαφορετικές περιοχές, αλλά κυρίως
πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε σύστηµα έγκαιρης διάγνωσης
στους τουριστικούς προορισµούς. Δεν είναι δυνατόν τα δείγµατα
να πηγαίνουν και να έρχονται και να καθυστερούν τρεις και τέσσερις µέρες οι απαντήσεις. Μπαίνει σε πλήρη επισφάλεια όλο το
σύστηµα και θα χαθεί πολύτιµος χρόνος στο να ταυτοποιηθούν
πιθανά κρούσµατα, να βρεθούν οι επαφές τους, να αποµονωθούν
και να µην υπάρξει διασπορά και άρα κίνδυνος τοπικού lock down,
τα οποία θα µας πάνε πάρα πολύ πίσω.
Εδώ δεν έχετε µια ξεκάθαρη επιδηµιολογική στρατηγική. Εκτί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

θεστε και σας εκθέτει ακόµα και η επίσηµη αλληλογραφία του
Υπουργείου. Βγαίνει ο γενικός γραµµατέα δηµόσιας υγείας και
ανταλλάσσει επιστολές µε τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ και του λέει
«τι ακριβώς κάνετε;. Με ποια λογική κάνετε τεστ. Με ποια στρατηγική; Με ποια κριτήρια πουλιούνται τα τεστ; Ποιος πληρώνει;».
Είναι δυνατόν; Είναι εικόνα σοβαρής διαχείρισης αυτή τη στιγµή
αυτού του τόσο ευαίσθητου θέµατος; Πώς να υπάρξει, λοιπόν,
ένα κλίµα ασφάλειας στους υγειονοµικούς και τους ανθρώπους
του συστήµατος υγείας, στις τοπικές κοινωνίες, αλλά νοµίζω και
στους επισκέπτες.
Χρειάζεται µε ευκαιρία την πανδηµία και τις προκλήσεις που
έχει δηµιουργήσει να κάνω µια προσπάθεια να συνεννοηθούµε σε
πολιτικό επίπεδο όλοι στο να γίνει µια γενναία επένδυση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, ειδικά στις άγονες δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές. Ξέρουµε ότι µειονεκτούν από άποψη δηµόσιων
δοµών και στελέχωσης. Πρέπει να θεσµοθετήσουµε ειδικά κίνητρα. Πρέπει τώρα να δοθεί το σήµα ότι θα γίνει µια παρέµβαση
προοπτικής µε µόνιµες θέσεις και όχι µε λίγους επικουρικούς νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και ελάχιστους γιατρούς. Δεν είναι
αυτό σήµα υγειονοµικής θωράκισης. Χρειάζονται επιπλέον κίνητρα, σήµα ότι πραγµατικά από αυτή την πανδηµία θα υπάρξει
όντως παρακαταθήκη και δεν θα επιστρέψουµε, µόλις περάσει το
µεγάλο ζόρι, στην πολύ συνήθη κανονικότητα της συζήτησης για
ανοίγµατα στην ιδιωτική αγορά, για ιδιωτικοποίηση τµηµάτων του
ΕΣΥ, για ενεργό ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών κλπ.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε το θέµα των τροπολογιών. Για την τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας έχουν µιλήσει οι συνάδελφοι Κώστας
Μπάρκας και Νίκος Συρµαλένιος. Την καταψηφίζουµε. Είναι απολύτως σαφές ότι εντάσσεται σε ένα σχεδιασµό απορρύθµισης
της αγοράς εργασίας µε το πρόσχηµα της πανδηµίας. Είναι κάτι
που δυστυχώς θα µείνει ως µόνιµη παρακαταθήκη και θα επιδεινώσει πάρα πολύ και τα εισοδήµατα και τα δικαιώµατα των ανθρώπων.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας πέρα από το γεγονός της καθυστέρησης, περιλαµβάνει δεκατρία άρθρα εκ των
οποίων πολλά είναι αναγκαίες διευθετήσεις εκκρεµοτήτων παρατάσεις διαφόρων ρυθµίσεων που ίσχυαν στο παρελθόν. Με
την έννοια αυτή δεν µπορούµε να δώσουµε θετική ψήφο παρ’ ότι
θα µπορούσαµε επιµέρους να ψηφίσουµε κάποιες από αυτές.
Έχει µια ενδιαφέρουσα διάταξη για τη σύσταση αυτοτελούς τµήµατος θεραπευτικών πρωτοκόλλων και µητρώων ασθενών. Αυτό
θα θέλαµε να το συζητήσουµε πραγµατικά. Θα θέλαµε να ήταν
στοιχείο του νοµοσχεδίου. Να πούµε τη γνώµη µας. Εµείς κάναµε
µεγάλη προσπάθεια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.
Εξήντα δυο θεραπευτικά πρωτόκολλα µπήκαν στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την προηγούµενη κυβέρνηση
όταν δεν υπήρχε τίποτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ξεκλείδωτα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ξεκλείδωτα, κλειδωµένα, η ουσία είναι
ότι µπήκαν. Δούλεψαν άνθρωποι από την επιστηµονική κοινότητα, συνεργαστήκαµε µε τις επιστηµονικές εταιρείες και κάναµε
ένα βήµα. Γιατί ακούω συχνά τους συναδέλφους του Κινήµατος
Αλλαγής να λένε για το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το οποίο σωστά έγινε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι από το µνηµόνιο. Από εµάς έγινε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κύριε Λοβέρδο, λέω ότι το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από µόνο του χωρίς θεραπευτικά
πρωτόκολλα, χωρίς φίλτρα, χωρίς µηχανισµούς ορθολογικού
ελέγχου της συνταγογράφησης είναι σε µεγάλο βαθµό κενό
γράµµα. Απλώς σου δίνει δεδοµένα και µπορείς να ελέγξεις αν
χρειαστεί. Αυτό, λοιπόν, είναι σωστό. Θα µπορούσαµε να ζητήσουµε λεπτοµέρειες.
Υπάρχουν όµως εδώ και δύο άλλες διατάξεις. Η µία φαίνεται
να είναι απολύτως φωτογραφική. Είναι το άρθρο 4. Είναι απολύτως φωτογραφική. Επεκτείνει µια µεταβατική διάταξη, που αφορούσε σε επιχειρήσεις παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών που
είχαν πάρει άδεια πριν το 2011 και τους έδινε τη δυνατότητα να
αναπτύσσουν εργαστηριακές υποδοµές σε χώρους όχι κύριας
χρήσης. Τώρα το δίνει σε όλους. Η αίσθησή µας και κάποιες πλη-
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ροφορίες από την αγορά είναι ότι αφορά συγκεκριµένους επιχειρηµατίες. Απολύτως φωτογραφική. Επίσης, το άρθρο 13 θέλει
συζήτηση γιατί δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Κι εκεί µου φαίνεται ότι υπάρχει ένα στοιχείο ευνοιοκρατίας. Αφορά στην επιλογή των συντονιστών διευθυντών κ.λπ.. Αν υπάρχει κάποια
απάντηση σε αυτό µε χαρά να την ακούσουµε. «Παρών», λοιπόν,
στην τροπολογία, «παρών» επί της αρχής και εννοείται κατά του
άρθρου 2.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπουκώρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελάχιστα πειστικά ακούγονται
τα επιχειρήµατα από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το χειρισµό της πανδηµίας στην παρούσα φάση. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η διαχείριση
ενός τέτοιου ζητήµατος, εκτός από την επιστηµονική του
πλευρά, έχει και τις πολιτικές αποφάσεις, το πολιτικό µέρος. Εκεί
τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος. Πώς µπορεί όλος ο
κόσµος, όλη η οικουµένη όλα τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης να
απονέµουν εύσηµα στην Ελλάδα για τη διαχείριση της πανδηµίας
και να έρχονται εδώ οι εκπρόσωποι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λένε πως γίνεται το ένα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τι είπαµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Με παρακολουθείτε ή δεν µε παρακολουθείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Ξανθέ, ποιος αναφέρθηκε σε
εσάς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σε ποιόν αναφέρεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, να µη
γίνεται διάλογος. Κύριε Μπουκώρο, προς το Προεδρείο να απευθύνεστε. Να µην γίνουν διάλογοι. Σας υπενθυµίζω τον χρόνο. Όχι
τον δικό σας. Το δωδεκάλεπτο το δικαιούστε. Στις 19.00’ η ώρα
πρέπει να παραδώσουµε την Αίθουσα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν αναφέροµαι προσωπικά ποτέ.
Το γνωρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν είπα εγώ για
προσωπικό. Απευθύνεστε προς το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κάνουµε µια πολιτική κριτική, λοιπόν, εδώ και λέµε το ένα και το άλλο για την πανδηµία. Και η διαχείριση, λοιπόν, αυτής της φάσης εκ του αποτελέσµατος θα
κριθεί. Αλλά είναι κρίµα, η αντιπολίτευση, η οποία υποτίθεται
προσφέρει µια συναίνεση στην αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων, να αλλάζει τακτική, να δείχνει ότι ενδεχοµένως εύχεται ή
επιχαίρει να γίνει µια «στραβή» στη διαχείριση αυτής της υπόθεσης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Το ακριβώς αντίθετο είπα ρητά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Ξανθέ, γιατί εκνευρίζεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ξανθέ, µην
διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Λέτε πράγµατα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έχουν µιλήσει δεκαπέντε συνάδελφοι από το πρωί. Γιατί εκνευρίζεστε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Δεν επενδύουµε στην υγειονοµική καταστροφή. Τι άλλο να πω, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ξανθέ, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνεχόµενες διακοπές δεν νοµίζω ότι ευνοούν την ανταλλαγή επιχειρηµάτων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θέλετε να µιλήσουµε σοβαρά ή να λέµε
αυτά που έχουµε προετοιµάσει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ούτε να κερδοσκοπήσουµε επιχειρούµε, ούτε τίποτα. Το αποτέλεσµα είναι αποτέλεσµα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Κι αυτό δεν το λέει η Νέα Δηµοκρατία ούτε
ο Μητσοτάκης ούτε ο κ. Κοντοζαµάνης.
Από κει και πέρα µεγάλες αντιρρήσεις για το παρόν σχέδιο
νόµου εκφράστηκαν για το άρθρο 2. Το άρθρο 2 τι προβλέπει;
Νοµοθετεί κάποιες συµπληρωµατικές δράσεις σε περίπτωση που
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υπάρξουν ανάγκες οι οποίες δεν µπορούν να προβλεφθούν σήµερα. Ανάγκες στη συνέχεια των όσων λέγαµε προηγουµένως,
για το τι θα γίνει και πώς θα γίνει η διαχείριση αυτή. Δηλαδή, έρχεται σήµερα η πολιτεία να πει ότι «διαθέτω αυτά τα πτητικά
µέσα από το ΕΚΑΒ για να αντιµετωπίσω πιθανή έκρηξη κρουσµάτων που συνδυάζεται µε το τουριστικό ρεύµα και το άνοιγµα του
τουρισµού. Να έχω», αν θέλετε «και µια ρεζέρβα, να µπορώ να
κάνω χρήση ιδιωτικών πτητικών µέσων».
Υπάρχει περίπτωση να γίνουν αεροδιακοµιδές αν δεν είναι
απολύτως απασχοληµένα τα πτητικά µέσα που θα διαθέτει το
ΕΚΑΒ; Και αν είναι απασχοληµένα αυτά τα µέσα δηλαδή, τι µας
λέει η Αντιπολίτευση; Να µην χρησιµοποιήσουµε ιδιωτικό µεταφορικό µέσο, ιδιωτικό πτητικό µέσο, όταν θα υπάρξει µια ανάγκη
έκτακτη; Γιατί κάπου εκεί τείνει να είναι η επιχειρηµατολογία σας.
Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η χρήση ιδιωτικών πτητικών
µέσων αν παρουσιαστούν ανάγκες, που όλοι ευχόµαστε να µην
παρουσιαστούν, είναι αναγκαία, γιατί µιλάµε για το αγαθό της
ανθρώπινης ζωής. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο; Δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα;
Χαίροµαι που συµφωνούµε όλοι στο άρθρο 1 και στην αποδοχή της δωρεάς ενός σπουδαίου ιδρύµατος πραγµατικά, του
Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» που έχει να επιδείξει σηµαντικό
έργο τα τελευταία χρόνια και έχει να επιδείξει, όπως είπα και σε
µια προηγούµενη τοποθέτησή µου, έναν τρόπο λειτουργίας µε
πολύ καλές πρακτικές, στοιχεία της οποίας θα έπρεπε να αντιγράψει και η δηµόσια διοίκηση. Ξέρετε σ’ αυτό το ίδρυµα καταφθάνουν εκατοντάδες αιτήµατα, για να χρηµατοδοτηθούν
ανάγκες που αφορούν την ελληνική κοινωνία, για να χρηµατοδοτηθούν καινοτόµες ιδέες και χίλια δυο άλλα πράγµατα, τα οποία
έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία µετά τη δεκαετή κρίση και ενόψει ενός καλύτερου µέλλοντος, για το οποίο όλοι πασχίζουµε και
η σηµερινή Κυβέρνηση σχεδιάζει. Και αυτά τα αιτήµατα εξετάζονται µε τρόπο αντικειµενικό και ακολουθεί η χρηµατοδότησή
τους, χωρίς τις διαδικασίες του δηµοσίου, που ταλαιπωρούν και
επενδύσεις και χρηµατοδοτήσεις. Το ξέρουµε όλοι, ήσασταν κι
εσείς Κυβέρνηση µέχρι πριν από λίγο καιρό. Άρα γιατί όχι; Γιατί
να µην αντιγράφονται αυτές οι βέλτιστες πρακτικές;
Πράγµατι, οι εθνικοί ευεργέτες έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε δύσκολους χρόνους για την πατρίδα. Το αποτύπωµά τους είναι
παντού στην ελληνική πρωτεύουσα και σε ολόκληρη την επικράτεια και ένα ανάλογο έργο συνεχίζει αυτό το ίδρυµα. Είµαστε ευγνώµονες που έρχεται και µε αυτό το έργο, που ψηφίζουµε
σήµερα, να ενισχύσει έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα, αυτόν της
προάσπισης του µεγαλύτερου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής µε
την ενίσχυση του ΕΚΑΒ.
Θα έλεγα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τέτοιες δωρεές θα πρέπει µε συναίνεση να αξιοποιούνται και αν θέλετε, να
επεκτείνονται. Αυτό ακριβώς κάνει το σχέδιο, όπως το έφερε η
Κυβέρνηση, ούτως ώστε όταν µια υπηρεσία χρηµατοδοτείται
από ένα ίδρυµα ως δωρεά, να είναι ολοκληρωµένη και να µην µένουµε στη µέση από καύσιµα. Αυτήν την έννοια έχει το άρθρο 2.
Ακούστηκαν διάφορα και ενεπλάκη η συµµετοχή της Πολεµικής
Αεροπορίας. Πάντα κάνω εκκλήσεις µιλώντας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σ’ αυτά τα ζητήµατα να υπάρχει µια συναίνεση,
να υπάρχουν χαµηλοί τόνοι και κυρίως, να µην χρησιµοποιείται το
Βήµα της Βουλής για την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών ή τέτοιων εκτιµήσεων. Υπάρχει η αρµόδια Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών της Βουλής, όπου εκεί γίνονται οι συζητήσεις αυτές
γίνονται και γίνονται µε τρόπο επαρκή και ολοκληρωµένο. Ούτε
µπορεί να είναι επιχείρηµα ότι εφόσον εγγραφεί σε ένα site ή σε
ένα µέσο ενηµέρωσης, µπορούµε να το αναπαράγουµε και να το
επαναδιατυπώσουµε και να το χρησιµοποιήσουµε από το Βήµα
της Βουλής. Νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε τι ακριβώς εννοώ.
Δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω. Άλλωστε τον έλεγχο και
την επιχειρησιακή ευθύνη και των συγκεκριµένων πτητικών
µέσων, για τα οποία συζητάµε, θα τον έχει και πάλι η Πολεµική
Αεροπορία. Εγώ εµπιστεύοµαι και την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αν είχε παραστεί η ανάγκη. Ωστόσο, ο έλεγχος και η
ασφάλεια που όλοι επιζητούµε όταν µιλάµε για πτητικά µέσα, θα
ανήκει εκεί ακριβώς, στην Πολεµική Αεροπορία.
Εγώ, προσωπικά αν µε ρωτάτε, πιστεύω ότι σε εποχές αναβάθ-
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µισης των κινδύνων για τους οποίους όλοι γνωρίζουµε και όλοι
συζητάµε σε άλλα fora -έχουν αναβαθµιστεί οι κίνδυνοι, δεν
ζούµε στην πιο ήσυχη γειτονιά του κόσµου-, δεν γίνεται να ετεροαπασχολούµε την Πολεµική Αεροπορία, δεν µπορεί να καταπονούµε τους πιλότους µας ούτε τα πτητικά µέσα.
Και αν θέλετε να αναφερθώ, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε και πρώην Υπουργέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στην
ιστορία ότι δεν είναι κοινωνική υποχρέωση της Πολεµικής Αεροπορίας και οφείλει να προσφέρει, θα πω ότι πράγµατι προσφέρει
η Πολεµική Αεροπορία. Στην ελληνική πολιτεία και στον ελληνικό
λαό ανήκει και αυτή, όπως προσφέρει ο Στρατός µε κοινωνικές
δράσεις και το Πολεµικό Ναυτικό και όλες οι Ένοπλες Δυνάµεις.
Όµως, θα έλεγα ότι το ύψιστο καθήκον των Ενόπλων Δυνάµεων
δεν είναι η κοινωνική προσφορά. Αυτή έρχεται επικουρικά και σε
δεύτερο ρόλο. Ύψιστο καθήκον των Ενόπλων Δυνάµεων είναι η
προάσπιση της χώρας, η προάσπιση των εθνικών συµφερόντων
µας, η αύξηση της ισχύος αποτροπής της χώρας µας. Όταν λοιπόν, διανύουµε δύσκολες εποχές σαν κι αυτή, καλό είναι να µην
ετεροαπασχολούµε, να απασχολούµε όσο το δυνατόν λιγότερο
αυτά τα µέσα. Αυτή είναι δική µου, προσωπική άποψη. Βεβαίως,
σέβοµαι και τη δική σας άποψη, αλλά η δική µας άποψη είναι
αυτή και αυτή θα κριθεί.
Για την τροπολογία του Υπουργού Εργασίας, θα πω ότι δεν
είναι εύκολη εποχή, µετά από µια πανδηµία τέτοιας έκτασης.
Γνωρίζουµε το οικονοµικό αποτύπωµα που άφησε αυτή η πανδηµία όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά στην οικουµένη ολόκληρη.
Και τι έρχεται να κάνει η Κυβέρνηση σήµερα; Προνοεί και πάλι
για τους επόµενους δύσκολους µήνες. Και πώς προνοεί; Ερχόµενη να καλύψει ένα µέρος του µισθού. Όλοι θα θέλαµε να καλυφθεί όχι το 100%, αλλά αν είναι δυνατόν και το 110%. Πρέπει
να υπάρχουν πάντα και οι αναγκαίοι πόροι.
Επίσης, κατά την άποψή µου, αυτή η τροπολογία κάνει και κάτι
άλλο πολύ σηµαντικό. Ενισχύει, χρηµατοδοτεί, πριµοδοτεί τις
ασφαλιστικές εισφορές. Ξέρετε, σε κρίσιµες οικονοµικές εποχές,
όπως αυτή που δηµιούργησε ο κορωνοϊός, σε εποχές αστάθειας
που µπορεί να κλείσουν και επιχειρήσεις, που µπορεί να έχουµε
και απώλειες, έρχεται η πολιτεία σήµερα να ενισχύσει µε 200
εκατοµµύρια ευρώ τα ασφάλιστρα των εργαζοµένων. Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι αυτά τα κονδύλια θα πάνε σίγουρα στα ασφαλιστικά ταµεία. Δεν είναι βέβαιο
ότι το σύνολο των επιχειρήσεων, στο αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα θα καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
ή θα δηµιουργήσει οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό
δεν µπορεί να το γνωρίζει κανείς, τουλάχιστον για το σύνολο των
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια έχει και αυτή την ευεργετική ιδιότητα, αυτή η απόφαση της Κυβέρνησης. Δηλαδή τι θα έπρεπε να
κάνει η Κυβέρνηση; Να µην µεριµνήσει, να µην νοµοθετήσει; Να
πει ότι εν πάση περιπτώσει όσοι πάνε στην εκ περιτροπής εργασία, θα πάρουν το µισό µισθό και τελείωσε όταν επανέλθουµε
στην κανονικότητα κ.λπ.; Εγώ θα άκουγα µια κριτική ότι είναι
µικρό το διάστηµα της κάλυψης. Θα την άκουγα πραγµατικά
αυτή την κριτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλλά ξέρετε ότι το µεγαλύτερο διάστηµα, απαιτεί και µεγαλύτερους πόρους. Δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι. Ποια Κυβέρνηση δεν θα ήθελε να καλύψει όλες τις ανάγκες, οι οποίες
δηµιουργήθηκαν µέσα από αυτή την πανδηµία που οδήγησε για
πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας σε σχεδόν συνολικό blackout την οικονοµική δραστηριότητα για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα; Νοµίζω ότι και στις δικές σας µέρες αν είχε τύχει, θα
θέλατε να καλύψετε τα πάντα.
Η άλλη άποψη που ακούω συνεχώς: «Να βάλετε όλα τα λεφτά
στο τραπέζι εµπροσθοβαρώς» και από την άλλη, να µην ξέρουµε
ποια θα είναι η εξέλιξη και ποιο θα είναι το αποτύπωµα. Ποιες θα
είναι οι εξελίξεις από την πανδηµία, η οποία δεν ολοκληρώθηκε;
Δεν νικήθηκε ο ιός. Είδαµε τις τελευταίες µέρες µια αύξηση στα
κρούσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
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Θα ολοκληρώσω πολύ σύντοµα.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Όσο και
αν ιδεολογικά, αν θέλετε, δεν είναι το ευκταίο για ορισµένες πολιτικές παρατάξεις του Κοινοβουλίου, οι χορηγίες αυτές και οι
δωρεές ιδρυµάτων, αλλά και ιδιωτών πρέπει να συνεχιστούν,
γιατί πραγµατικά δεν είναι εύκολη η εποχή µας, γιατί σε κρίσιµες
ιστορικές περιόδους έχουν παίξει έναν σηµαντικό ρόλο και βεβαίως η ελληνική πολιτεία πρέπει να αποδεικνύεται ικανή στην
αξιοποίηση αυτών των δωρεών.
Κλείνω µε κάτι αισιόδοξο, µιας και τα εθνικά θέµατα µάς απασχολούν όλους. Βεβαίως η υπογραφή ΑΟΖ µε τη γειτονική Ιταλία, τη φίλη και σύµµαχο Ιταλία είναι µια καλή εξέλιξη που όλοι
ευχόµαστε -νοµίζω όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου- να έχει
και συνέχεια µε άλλες γειτονικές µεσογειακές χώρες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα τον λόγο έχει
ο Υφυπουργός Υγείας, τον κ. Κοντοζαµάνη για να κλείσει µε την
οµιλία του τη σηµερινή συνεδρίαση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Δεν θα δευτερολογήσουµε εµείς, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε δίκιο, µε συγχωρείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα µιλήσω στο τέλος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Πουλά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας. Προφανώς θέλετε να µιλήσω για τις τροπολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα καθυστερήσω. Θα χρησιµοποιήσω δύο, τρία λεπτά από
τον χρόνο σας και θα µιλήσω συγκεκριµένα για τις τροπολογίες.
Την πρώτη τροπολογία εξήγησε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και ο κ. Κεγκέρογλου ότι δεν θα την ψηφίσουµε.
Όσον αφορά τη δεύτερη, φέρνετε δεκατρία άρθρα σε µια τροπολογία, µε πράγµατα τα οποία έχουµε δει και το προηγούµενο
διάστηµα τα έχετε ξαναεµφανίσει. Δίνετε παρατάσεις και συνεχίζετε να δίνετε παρατάσεις και να ικανοποιείτε ρουσφέτια.
Πραγµατικά εκπλήσσοµαι, γιατί το άρθρο 13 το είχατε φέρει
την προηγούµενη φορά και να το βγάλατε. Τώρα το επαναφέρατε. Διαβάζουµε προσεκτικά τι λέει µέσα, το ότι αναστέλλεται
το να κριθούν οι συντονιστές διευθυντές για έξι µήνες. Δεν ξέρω
για ποιο λόγο το κάνετε αυτό.
Ή έλεγε επίσης ότι ο διοικητής του νοσοκοµείου αναλαµβάνει
την ευθύνη να κάνει τις κρίσεις. Μόνος του; Ή θα βγει κοινή
υπουργική απόφαση που θα ορίζει κάποιο συµβούλιο, που να
συµµετέχει ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο διευθυντής
του επιστηµονικού συµβουλίου κ.λπ.; Τουλάχιστον να είναι µια
κρίση που να στηρίζεται σε κάποια δεδοµένα. Αυτό δεν µπορείτε
να το αφήσετε έτσι και να πάµε µε την απόφαση ενός διοικητή.
Ο διοικητής τι είναι τέλος πάντων; Έχει ιδέα από ιατρική; Οι περισσότεροι άλλα πράγµατα ξέρουν.
Ένα θέµα ακόµα θέλω να θίξω και να τελειώσω, το οποίο είναι
και βασικό. Έχω δεχθεί πάρα πολλά παράπονα από συναδέλφους, οι οποίοι πάνε ως ασθενείς για να κάνουν τεστ κορωνοϊού,
γιατί πρέπει να κάνουν χειρουργεία σε άλλα νοσοκοµεία, είτε
στην Αθήνα είτε στο πανεπιστηµιακό του Ρίο και δεν τους δέχονται για να κάνουν το τεστ και τους στέλνουν στα νοσοκοµεία. Στα
νοσοκοµεία όµως δεν κάνουν. Οι γιατροί λένε «όχι», γιατί δεν το
έχετε υπολογίσει µέσα στο ενοποιηµένο νοσήλιο.
Υπάρχει θέµα, κύριε Υπουργέ. Είναι γεγονός αυτό. Παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα. Έχω τρία τέσσερα περιστατικά αυτής
της περίπτωσης. Πρέπει να το δείτε και να το δείτε σοβαρά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Αθανασίου για τη δευτερολογία της.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαµε να εκφράσουµε και εµείς τη δυσαρέσκειά µας, όπως και τις ενστάσεις µας,
ως προς τις τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Είναι εκπρόθεσµες, µε πολλά άρθρα και περιλαµβάνουν πολλές κοινωνικές οµάδες. Οι τροπολογίες ψηφίζονται σε ένα
άρθρο, οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο τα κόµµατα της Αντιπο-
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λίτευσης να τις καταψηφίζουν, επειδή ενδέχεται να διαφωνούν
µε ένα άρθρο και µόνο. Όλο αυτό δεν βοηθά καθόλου το κοινοβουλευτικό µας έργο, δίνοντας την εντύπωση σε όποιον µας παρακολουθεί ότι δεν δίνουµε σ’ αυτό το έργο την προσοχή που
επιβάλλεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Αθανασίου.
Δεν υπάρχει άλλος εισηγητής που θέλει να µιλήσει.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρά το γεγονός ότι την παράσταση σήµερα, όπως και στην επιτροπή προχθές, επιτρέψτε µου
να πω ότι έκλεψε ο κ. Βασιλάκης, σήµερα είναι µια µεγάλη ηµέρα
για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε την ψήφιση του παρόντος
νόµου, που κυρώνουµε τη µεγάλη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», γιατί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ειδικότερα το
ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, αναβαθµίζεται και
εξοπλίζεται µε σύγχρονα υλικά και µέσα.
Πρέπει να αποδώσουµε τα δέοντα, τα συγχαρητήρια και στην
Αντιπολίτευση, η οποία ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω µε ανάλογα έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την
υγεία του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» ξεπέρασε και ιδεολογικές της αγκυλώσεις, διότι παλιά κατακεραύνωνε ιδρύµατα σαν
το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», που έκαναν δωρεές στη χώρα.
Είµαστε ευτυχείς γιατί τροποποιήσαµε τη σύµβαση η οποία
έρχεται σήµερα προς κύρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία και σε
λίγο καιρό το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας θα έχει στη διάθεσή του δύο νέα σύγχρονα ελικόπτερα και λίγο αργότερα αεροπλάνα αντί να επισκευάσουµε τα ελικόπτερα τα οποία είναι
καθηλωµένα.
Θα τα έχουµε φέτος, θα τα έχουµε γρηγορότερα. Θα είναι καλύτερα από αυτά, που θέλαµε να επισκευάσουµε. Θα είναι καλύτερα, γιατί θα πετούν σε όλη την επικράτεια. Θα είναι
εφοδιασµένα µε προβολείς νύχτας. Μπορούν να επιτελούν και
διασώσεις εκτός από αεροδιακοµιδές.
Είµαστε και υπερήφανοι, διότι τα στελέχη της Πολεµικής Αεροπορίας είναι ενθουσιασµένα µε τη συγκεκριµένη επιλογή ελικοπτέρων που σε λίγους µήνες θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι
αυτοί των οποίων ακολουθήσαµε τις συµβουλές και µας βεβαίωσαν ότι αξίζει τον κόπο να πάρουµε νέα ελικόπτερα από το να
επισκευάσουµε τα παλιά.
Το είπε άλλωστε και ο κ. Πολάκης σε ένα σηµείο του λόγου
του, ότι το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» είπε «µπορούµε να σας
πάρουµε τρία ελικόπτερα», ενώ τότε επέµενε η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επισκευάσει τα παλιά.
Η σύµβαση αυτή -επειδή ακούστηκε σε αυτή την Αίθουσα- έρχεται να αναδείξει και να καταδείξει και ένα άλλο γεγονός, ότι
δεν υπάρχει καµµία πολιτική βούληση ή πρόθεση της Κυβέρνησης να αποξενωθεί η Πολιτική Αεροπορία από τη χρήση και την
πτήση των εναέριων µέσων του ΕΚΑΒ. Αντίθετα, εάν διαβάσει κανείς τη σύµβαση, στο άρθρο 2, θα διαπιστώσει τη στενή και συµβατική σχέση και συνεργασία µεταξύ Πολεµικής Αεροπορίας,
Υπουργείου Υγείας και ΕΚΑΒ, που αποτελεί και τη βούλησή µας.
Είναι οξύµωρο λοιπόν να µας κατηγορείτε ότι φέρνουµε µία
διάταξη προκειµένου να το ιδιωτικοποιήσουµε στο µέλλον, ότι
ανοίγουµε την κερκόπορτα για να ιδιωτικοποιήσουµε το ΕΚΑΒ,
τη στιγµή που από την κύρωση της σύµβασης αναδεικνύεται η
στενή σχέση µεταξύ κράτους, Υπουργείου Υγείας και Πολεµικής
Αεροπορίας.
Και θέλω να καθησυχάσω και τους εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ
και όλες τις πτέρυγες της Βουλής, που εξέφρασαν ανησυχία για
το τι θα γίνει µετά τις 30 Σεπτεµβρίου που λήγει η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής της διάταξης.
Επιτρέψτε µου µια παρένθεση. Είπε ο κ. Πολάκης και η Αντιπολίτευση και πολλοί σ’ αυτή την Αίθουσα ότι προϋπήρχε τέτοια
διάταξη και δεν υπήρχε λόγος να τη φέρουµε. Τι έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση; Το αυτονόητο. Νοµοθέτησε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πτητικά µέσα, θα µπορέσουµε να

14606

κάνουµε συµβάσεις.
Τι κάνουµε εµείς µε τη βελτίωση της ρύθµισης της προηγούµενης κυβέρνησης; Χορηγούµε τη δυνατότητα διάθεσης πτητικών µέσων µε δωρεές. Άρα, ο κ. Βασιλάκης, ο κάθε κ. Βασιλάκης
µπορεί να κάνει δωρεά και δεν θα πάρει 13 εκατοµµύρια όπως
ειπώθηκε σε αυτή την Αίθουσα.
Γνωρίζουµε µε ακρίβεια και σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο για
τη δυνατότητα επίταξης αεροσκαφών, που δεν προβλέπονταν
από την προηγούµενη διάταξη, εφόσον παραστεί ανάγκη.
Σας θυµίζω ότι η πανδηµία δεν έχει τελειώσει, ο πόλεµος δεν
έχει τελειώσει. Έχουµε ακόµα δρόµο να διανύσουµε και πρέπει
να είµαστε προετοιµασµένοι. Τι θα γινόταν άµα δεν έχουµε πτητικά µέσα; Θα ερχόµασταν τότε να νοµοθετήσουµε; Όχι, τώρα
νοµοθετούµε προκειµένου να είµαστε προετοιµασµένοι, για να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία κάθε συµβάν, όπως
µέχρι σήµερα, µε επιτυχία, αντιµετωπίσαµε την πανδηµία του κορωνοϊού.
Ο εκσυγχρονισµός του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας µε
τα τέσσερα αυτά πτητικά µέσα, τα δύο αεροπλάνα και τα δύο
ελικόπτερα, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασµού, που έχουµε για την αναβάθµιση του ΕΚΑΒ. Το έχουµε πει
πολλές φορές ότι µιλάµε, αποσκοπούµε, στοχεύουµε στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας όπου το ΕΚΑΒ διασυνδέεται µε τα αυτόνοµα
τµήµατα επειγόντων περιστατικών των νοσοκοµείων για να µην
παρεξηγηθώ, γιατί είχε γίνει σχετική ερώτηση από τον κ. Ξανθό.
Το αναβαθµίζουµε ακόµα περισσότερο, εξετάζουµε λύσεις και
προτάσεις που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού, την
κατάρτιση για να µπορέσουµε να απαλλαγούµε από στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι στρεβλό να είναι άλλο πράγµα o
οδηγός του EKAB και αλλού να υπάγεται ο οδηγός ενός ασθενοφόρου σε ένα κέντρο υγείας.
Επίσης θα προσεγγίσουµε συνολικά το ζήτηµα των διακοµιδών
στη χώρα. Μην ξεχνάµε και τις πλωτές διακοµιδές. Το είπε ο κ.
Πολάκης ξεκάθαρα ότι µας κοστίζει υπερατλαντικό ταξίδι µια
διακοµιδή. Ναι, έτσι είναι. Πρέπει, λοιπόν, να τα δούµε όλα αυτά
και είναι στο σχεδιασµό µας και προχωράµε µε βήµατα γοργά
προς την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
Ειπώθηκαν κάποια πράγµατα, που έχουν να κάνουν µε το σύστηµα υγείας. Τα είπε ο κ. Πολάκης, τα είχαν αναφέρει ξανά και
κάποιοι συνάδελφοί σας Βουλευτές στην προηγούµενη κύρωση
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα επαναλάβω την
απάντησή µου. Η επανάληψη είναι µήτηρ µαθήσεως άλλωστε.
Έγινε αναφορά στο Νοσοκοµείο της Καρπάθου και στο Νοσοκοµείο της Σαντορίνης. Να υπενθυµίσω ότι στην Κάρπαθο παραλάβαµε ντουβάρια µε κακοτεχνίες και δώσαµε µάχη προκειµένου
να έχουµε ολοκληρώσει τη διοικητική παραλαβή του έργου και
να ολοκληρωθεί η τεχνική παραλαβή και σε λίγο καιρό στελεχωµένο και λειτουργικό το Νοσοκοµείο της Καρπάθου να είναι
έτοιµο να ανοίξει τις πόρτες του.
Αναφερθήκατε στο Νοσοκοµείο της Σαντορίνης. Ξέρετε τι παραλάβαµε στο Νοσοκοµείο της Σαντορίνης; Από το προβλεπόµενο ιατρικό προσωπικό µόνο το 30% των θέσεων ήταν
καλυµµένες και από το λοιπό προσωπικό ήταν το 85%. Είχε καθαρίστριες και ηλεκτρολόγους το νοσοκοµείο χωρίς να έχει γιατρούς, τουλάχιστον έβγαιναν καλύπτονταν οι εφηµερίες στις
ειδικότητες αυτές.
Αναφερθήκατε και στις βάσεις των αεροδιακοµιδών στη Σύρο
και στο Άκτιο και σε άλλες. Επιτρέψτε µου να πω κάτι για τη Σύρο
και το Άκτιο. Είναι µεσοβέζικες λύσεις. Θα µπορούσαµε και εµείς
να γεµίσουµε βάσεις όλο το Αιγαίο και όλη τη χώρα. Και θα σας
πω γιατί είναι µεσοβέζικες. Το γνωρίζετε άλλωστε καλύτερα, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Στη Σύρο το ελικόπτερο είναι µεγάλο και δεν µπορεί να προσγειωθεί σε µικρά ελικοδρόµια, ενώ στο Άκτιο το Agusta δεν µπορεί να πετάξει νύχτα, µισές λύσεις απλά για να πούµε ότι
δηµιουργήσαµε βάσεις.
Ο κ. Συρµαλένιος αναφέρθηκε σε µια δράση που έκανε ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας τις περασµένες µέρες και είχα
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τη χαρά και την τιµή να συµµετάσχω σε αυτήν τη δράση µαζί µε
την «Axion Hellas», µια µοναδική επιτρέψτε µου να πω µη κυβερνητική οργάνωση και µη κρατικοδίαιτη κυβερνητική οργάνωση.
Κανένα κονδύλι δεν δόθηκε προκειµένου να γίνει αυτή η δράση,
ήταν εντελώς δωρεάν για τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας
Υγείας. Τα έξοδα καλύφθηκαν από ιδίους πόρους της «Axion Hellas» και πραγµατικά νιώθω ευτυχής που παραβρέθηκα σε αυτή
τη δράση, διότι βλέπεις από κοντά ανθρώπους, που προσφέρουν
εθελοντικά χρήµα και προσωπικό χρόνο προκειµένου να φτάσουν στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο της χώρας και να παρέχουν
υπηρεσίες υγείας.
Δεν ήταν µια άσκοπη δράση, γιατί κάναµε τεστ στον πληθυσµό
που µπορεί πράγµατι στα περισσότερα σηµεία τα οποία επισκεφτήκαµε να µην υπήρχαν κρούσµατα, αλλά έπρεπε να δούµε,
όπως το έχουµε πει ότι είναι στο σχεδιασµό µας, και την επιδηµιολογία της νόσου. Γι’ αυτό και ήταν και η πρώτη φορά που
µέσω αυτής της δράσης έγιναν και τεστ αντισωµάτων εκτός από
µοριακά.
Τις επόµενες ηµέρες ξεκινάει η τουριστική περίοδος και η
χώρα µας είναι προετοιµασµένη προκειµένου να υποδεχτεί τους
τουρίστες, να διασφαλίσει την υγεία των πολιτών στη χώρα και
των τουριστών που θα την επισκεφτούν. Θα υπάρξουν συγκεκριµένες ανακοινώσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να επιβεβαιώσω, να δηλώσω ότι
η Κυβέρνηση δεν εφησυχάζει. Η µάχη δεν έχει τελειώσει. Πρέπει
να είµαστε όλοι προσηλωµένοι στο στόχο που δεν είναι άλλος
παρά να ξεπεράσουµε αυτή την κρίση, που είναι κρίση περισσότερο δηµόσιας υγείας. Και σε ό,τι αφορά το σύστηµα υγείας σχετίζεται περισσότερο µε τη δηµόσια υγεία παρά µε την ιατρική
περίθαλψη, γιατί έχει να κάνει µε συµπεριφορές. Οι συµπεριφορές είναι αυτές που κρίνουν το αποτέλεσµα της µάχης, όπως η
ατοµική υγιεινή, η τήρηση των αποστάσεων, το πλύσιµο των χεριών, η χρήση της µάσκας.
Είµαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουµε και το καλοκαίρι το σύστηµα υγείας είναι έτοιµο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση. Το έχουµε ενισχύσει, έχουµε δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις έτσι ώστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος κάθε πολίτης να έχει ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και είµαστε
βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας: «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από
3.6.2019 Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς για το έργο V της από
6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για
την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της
υγείας, που κυρώθηκε µε τον ν. 4564/2018 (Α’170) και άλλες διατάξεις για την αεροδιακοµιδή ασθενών».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, δύο άρθρα, δύο τροπολογίες, το ακροτελεύτιο
άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019
επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018
Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας,
που κυρώθηκε µε τον ν.4564/2018 (Α’170) και άλλες διατάξεις»
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο πρώτο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο δεύτερο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Υπ. Τροπ. 360/63 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 359/62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

14608

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς για
το έργο V της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών
στον τοµέα της υγείας, που κυρώθηκε µε τον ν. 4564/2018
(Α’170) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019
Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018
Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας
που κυρώθηκε µε τον ν. 4564/2018 (Α’ 170) και άλλες διατάξεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου η από 21.5.2020 τροποποίηση της από 3.6.2019 Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς για το
έργο V της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον
τοµέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4618/2019 (Α’ 89),
µε τα παραρτήµατά της:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Απόφαση ΕΚΑΒ περί τεχνικών προδιαγραφών των εναερίων µέσων,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α – Contract between Hellenic Ministry of
Health and Leonardo S.P.A. and as third party Stavros S. Niarchos
Foundation for charity (Συµφωνία µεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και της εταιρείας Leonardo S.P.A. και ως τρίτου
συµβαλλοµένου του Ιδρύµατος Σταύρος Σ. Νιάρχος),
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II β – Aircraft Purchase Agreement (Συµφωνία
αγοράς αεροσκαφών), που υπεγράφησαν µεταξύ των ανωτέρω
µερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύµατος, το κείµενο
των οποίων έχει ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14609

14610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14611

14612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14613

14614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14615

14616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14617

14618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14619

14620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14621

14622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14623

14624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14625

14626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14627

14628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14629

14630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14631

14632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14633

14634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14635

14636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14637

14638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14639

14640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14641

14642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14643

14644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14645

14646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14647

14648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14649

14650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14651

14652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14653

14654

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14655

14656

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14657

14658

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14659

14660

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14661

14662

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14663

14664

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14665

14666

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14667

14668

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14669

14670

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14671

14672

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14673

14674

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14675

14676

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14677

14678

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14679

14680

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14681

14682

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14683

14684

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14685

14686

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14687

14688

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14689

14690

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14691

14692

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14693

14694

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14695

14696

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14697

14698

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14699

14700

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14701

14702

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14703

14704

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14705

14706

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14707

14708

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14709

14710

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14711

14712

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14713

14714

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14715

14716

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14717

14718

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14719

14720

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14721

14722

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14723

14724

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14725

14726

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14727

14728

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14729

14730

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14731

14732

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14733

14734

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14735

14736

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14737

14738

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14739

14740

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14741

14742

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14743

14744

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14745

14746

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14747

14748

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14749

14750

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14751

14752

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14753

14754

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14755

14756

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14757

14758

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14759

14760

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14761

14762

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14763

14764

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14765

14766

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14767

14768

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14769

14770

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14771

14772

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14773

14774

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14775

14776

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14777

14778

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14779

14780

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14781

14782

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14783

14784

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14785

14786

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14787

14788

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14789

14790

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14791

14792

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14793

14794

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14795

14796

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14797

14798

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14799

14800

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14801

14802

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14803

14804

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14805

14806

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14807

14808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14809

14810

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14811

14812

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14813

14814

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14815

14816

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14817

14818

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14819

14820

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14821

14822

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14823

14824

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14825

14826

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14827

14828

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14829

14830

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14831

14832

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14833

14834

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14835

14836

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14837

14838

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14839

14840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14841

14842

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14843

14844

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14845

14846

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14847

14848

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14849

14850

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14851

14852

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14853

14854

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14855

14856

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14857

14858

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14859

14860

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14861

14862

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14863

14864

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14865

14866

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14867

14868

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14869

14870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14871

14872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14873

14874

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14875

14876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14877

14878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14879

14880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14881

14882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14883

14884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14885

14886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

14887

14888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΖ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
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Άρθρο δεύτερο
Σύναψη συµβάσεων χρήσης αεροσκαφών
για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών ασθενών
1. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι και την 30ή.9.2020 σε περιοχές της Χώρας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αεροδιακοµιδής ή µεταφοράς µε τα υπάρχοντα τη δεδοµένη
χρονική στιγµή εναέρια µέσα ασθενών, ιδίως αυτών που πάσχουν
από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και αµεσότερη
υγειονοµική τους φροντίδα σε νοσοκοµεία της Χώρας δύναται
να τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:
α) Να διατίθενται αεροσκάφη, µέσω ιδιωτικών δωρεών, κατάλληλα διαµορφωµένα για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών. Σε περίπτωση δωρεάς εκ µέρους φυσικών ή νοµικών προσώπων πάσης
φύσεως, το Ελληνικό Δηµόσιο βαρύνεται µε την κάλυψη όλων
των εξόδων (καύσιµης ύλης, παρεπόµενων τελών ή επιβαρύνσεων) για τη διενέργεια της αεροµεταφοράς.
β) Να τηρείται από το ΕΚΑΒ κατάλογος των αεροσκαφών, των
λοιπών εναέριων µέσων και των χειριστών τους, που έχουν τη
δυνατότητα να διενεργούν τη µεταφορά δια αέρος ασθενών, που
νοσούν ιδίως από κορωνοϊό COVID-19, µε πρόβλεψη αποζηµίωσης χρήσης ή και αµοιβής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων κατάλληλων προς διενέργεια της αεροδιακοµιδής εναέριων
µέσων, κριτήρια για τη σύναψη µίσθωσης είναι η αµεσότητα στην
παροχή της υπηρεσίας και η χαµηλότερη προσφορά. Το ΕΚΑΒ
συντάσσει τον σχετικό κατάλογο και έχει την επιµέλεια της διαρκούς επικαιροποίησής του.
γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς διατιθέµενο ιδιωτικό
µέσο για την αεροµεταφορά ασθενών, ιδίως νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή εφόσον δεν καλύπτονται οι ανάγκες για τη
µεταφορά ασθενών από τα οικειοθελώς διατιθέµενα ιδιωτικά
εναέρια µέσα λόγω του πλήθους και της αυξηµένης συχνότητας
περιστατικών αεροµεταφοράς ασθενών στη συγκεκριµένη περιοχή, καθώς και του έκτακτου χαρακτήρα τους, δύναται να διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας επίταξη ιδιωτικού αεροσκάφους από τα εγγεγραµµένα
στον κατάλογο κατάλληλων προς αεροδιακοµιδή αεροσκαφών.
Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται αποζηµίωση
χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού αεροσκάφους και την κάλυψη της αµοιβής του χειριστή του.
2. Κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω αναγκαστικής επίταξης ή µίσθωσης, η διαχείριση του αεροσκάφους και η διάθεση
του προσωπικού του, καθώς και η κατοχή του τελούν υπό την ευθύνη του ΕΚΑΒ, ως δηµόσιας αρχής που συντονίζει την αεροδιακοµιδή. Το ΕΚΑΒ µεριµνά για την υποστήριξη της
αεροδιακοµιδής µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό (διασώστες, πλήρωµα), µε τη συνδροµή της οικείας Δ.Υ.Πε.. Η επίταξη
δύναται να διενεργείται για χρονικό διάστηµα έως τριών (3)
µηνών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
που εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου, καθορίζονται η διαδικασία για τη διενέργεια
της αποδοχής δωρεών της παρ. 1, ο τρόπος κάλυψης πάσης φύσεως εξόδων της αεροδιακοµιδής, τα αναγκαία δικαιολογητικά
για την κάλυψή τους, η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου
προσφερόµενων αεροσκαφών προς µίσθωση, ο τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους για την εγγραφή στον κατάλογο, η αµοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούµενων
στον κατάλογο ιδιωτικών αεροσκαφών, ο τρόπος προσδιορισµού
της αποζηµίωσης χρήσης και πτητικών µέσων και των επιταχθέντων αεροσκαφών και πτητικών µέσων. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών
αποζηµίωσης χρήσης και αµοιβής παρεπόµενων παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Άρθρο τρίτο
Ρυθµίσεις οφειλών µεταξύ του Υπουργείου Υγείας
και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας, που έγιναν κατά τα έτη
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2016, 2017, 2018 και 2019, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου
τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών
ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (1.388.443,63) και αφορούν σε
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είναι νόµιµες
και πληρώνονται στη δικαιούχο µε ένταλµα πληρωµής που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και
µε µόνα παραστατικά τα εκδοθέντα κατά τα προαναφερθέντα
έτη τιµολόγια παροχής υπηρεσιών και τα πιστωτικά τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, οι αξίες των οποίων συµψηφίζονται κατά την
εκκαθάριση.
Άρθρο τέταρτο
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας
Έκτακτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υγείας
Από 1.3.2020 και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών
αυξάνονται το ανώτατο όριο ωρών απογευµατινής υπερωριακής
εργασίας, για την οποία αποζηµιώνονται έως εκατό ενενήντα
(190) υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας µηνιαίως από είκοσι (20) σε σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο και το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας από δεκαέξι (16) σε
είκοσι πέντε (25) ώρες ανά υπάλληλο. Κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η συµµετοχή έως εκατόν
ενενήντα (190) υπαλλήλων, εκτός από το συνεργείο υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης που συστήνεται στη Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, και στο συνεργείο υπερωριακής
απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, που συστήνεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υγείας, στην οποία
διατίθενται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας. Τυχόν δε
ήδη διενεργηθείσα υπερωριακή απασχόληση εντός των προαναφερόµενων ορίων λογίζεται ως νόµιµη δαπάνη.
Άρθρο πέµπτο
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Οι µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) εντός της ίδιας Υ.Πε. ή
µεταξύ διαφορετικών Υ.Πε., που έχουν πραγµατοποιηθεί µε αποφάσεις των οικείων διοικητών, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.
3599/2007 (Α’ 176), ανεξαρτήτως του χρονικού σηµείου λήξεως
αυτών, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους µέχρι την
31η.12.2020.
Άρθρο έκτο
Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
Η παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Επιτρέπεται στους φορείς των παρ. 2β και 2γ του άρθρου
1 του π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον
οποίο έχουν λάβει την άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας τους, υπό
την προϋπόθεση της τήρησης του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και εν
γένει της κείµενης νοµοθεσίας για την αυθαίρετη δόµηση, να
στεγάζουν τα εργαστήρια των Β’ και Γ’ Τµηµάτων του Δεύτερου
Μέρους του Παραρτήµατος Α’, σε χώρους κτιρίων που δεν είναι
χαρακτηρισµένοι ως χώροι κύριας χρήσης. Οι χώροι αυτοί των
εργαστηρίων δεν προσµετρώνται στον συντελεστή δόµησης του
οικοπέδου. Στους χώρους αυτούς πρέπει να εξασφαλίζεται ο
απαραίτητος για τη λειτουργία τους τεχνητός φωτισµός και αερισµός. Το σύνολο των χώρων των ως άνω φορέων υπάγεται, ως
προς τον κανονισµό πυροπροστασίας, στην κατηγορία "Γραφεία".»
Άρθρο έβδοµο
Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρικού
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προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ)
Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΠΕ
φαρµακοποιών, ΠΕ Χηµικών και ΠΕ Βιολόγων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων, οι οποίες λήγουν από τη δηµοσίευση του
παρόντος µέχρι και την 30ή.11.2020, παρατείνονται µέχρι την
31η.12.2020 µε τους ίδιους όρους, προκειµένου αυτοί να επικουρούν το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης και της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης
Τιµών Φαρµάκων.
Άρθρο όγδοο
Αποζηµίωση φαρµακοποιών και βοηθών φαρµακείων του
Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
Δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της απογευµατινής λειτουργίας των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ, σύµφωνα
µε την παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), από φαρµακοποιούς και βοηθούς φαρµακείου που απασχολούνται στον
ΕΟΠΥΥ είτε µε σύµβαση έργου ορισµένου χρόνου µε δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
είτε ως επικουρικοί, αναγνωρίζονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κανονικά.
Άρθρο ένατο
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων
Ηµερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μονάδες Ηµερήσιας
Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία
έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να προσαρµοστούν στις διατάξεις του άρθρου εντός προθεσµίας είκοσι οκτώ (28) µηνών από
τη δηµοσίευση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 5 και 7.
Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, µετά από
έλεγχο της επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (Α’ 93),
υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των όρων, των
προϋποθέσεων και των προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.»
Άρθρο δέκατο
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών
1. Μετά το άρθρο 33 του π.δ. 121/2017 (Α’ 148), προστίθεται
άρθρο 33Α ως εξής:
«Άρθρο 33 A
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών
1. Το Αυτοτελές Τµήµα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και
επικαιροποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης, καθώς και µητρώων ασθενών.
2. Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών είναι οι εξής:
α. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας ή άλλων Υπουργείων και Οργανισµών για την ανάπτυξη,
επεξεργασία, επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.
β. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας ή άλλων Υπουργείων και Οργανισµών για τη δηµιουργία,
επικαιροποίηση και µηχανογράφηση των µητρώων ασθενών.

γ. Η διαµόρφωση και παραµετροποίηση των κλινικών δεδοµένων µε ενιαία µορφή για το ΕΣΥ.
δ. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας για τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης µητρώων ασθενών και τη διαχείριση των εθνικών µητρώων ασθενών.
ε. Η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα ενσωµατωθούν στα πληροφοριακά συστήµατα των νοσοκοµείων και θα διασυνδεθούν µε το σύστηµα των Κλειστών Ενοποιηµένων
Νοσηλίων (KEN/DRGs).
στ. Η ανάπτυξη µηχανισµών παρακολούθησης της εφαρµογής
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των Μητρώων Ασθενών (δείκτες audit), που θα αξιοποιηθούν στην εισαγωγή κανόνων ορθής συνταγογράφησης.
ζ. Η συνεργασία µε την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και
θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, για τη δηµιουργία, επικαιροποίηση και µηχανογράφηση των µητρώων ασθενών,
καθώς και για την ενσωµάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήµατα που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας.
η. Η συνεργασία µε εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας
φορείς, όπως τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, την Επιτροπή Αξιολόγησης
και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης και την Ανώνυµη Εταιρεία «Κέντρο Τεκµηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών ανώνυµη εταιρεία» (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) Ελληνικό Ινστιτούτο DRGs, µε σχετικές επιτροπές που έχουν
συγκροτηθεί µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µε άλλα τµήµατα ή διευθύνσεις ή όργανα του Υπουργείου Υγείας, µε επιστηµονικές ιατρικές εταιρείες, συλλόγους ασθενών, καθώς και µε
επιστηµονικές οµάδες εργασίας και επιτροπές µε συναφές αντικείµενο για την επίτευξη των σκοπών του τµήµατος.
θ. Η εισήγηση για συγκρότηση επιστηµονικών οµάδων εργασίας µε αντικείµενο τη γνωµοδότηση σχετικά µε την ανάπτυξη,
επεξεργασία και επικαιροποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης ή/και τη δηµιουργία, επεξεργασία και επικαιροποίηση των µητρώων ασθενών.
ι. Η αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία ανωνυµοποιηµένων δεδοµένων από τη χρήση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των µητρώων ασθενών
για σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και βελτίωσης της παρεχόµενης φροντίδας στον τοµέα της υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστηµονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν.
4600/ 2019 (Α’ 43).
3. Το τµήµα στελεχώνεται από µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας. Παρέχεται η δυνατότητα να αποσπώνται για χρονικό διάστηµα έως και δύο (2) έτη στο εν λόγω τµήµα υπάλληλοι, µόνιµοι
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετούν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη.»
2. Στο άρθρο 41 του π.δ. 121/2017, προστίθεται στοιχείο (29)
ως εξής:
«29. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ η ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ»
Άρθρο ενδέκατο
Παράταση συµβάσεων µε παρόχους του ΕΟΠΥΥ
κατά την περίοδο της διάδοσης
του κορωνοΐού COVID-19
Το άρθρο 22 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Παράταση συµβάσεων µε παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την πε-
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ρίοδο της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοΐού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, η ισχύς
των συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των
κάτωθι κατηγοριών παροχών του και αφορούν:
α) παροχή υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
β) παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών,
γ) παροχή διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς,
δ) παροχή οπτικών ειδών και
ε) στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης,
παρατείνεται αυτοδίκαια µε τους ίδιους όρους αναδροµικά από
την ηµεροµηνία της λήξης τους, εφόσον αυτή έλαβε χώρα από
1.1.2020 και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
10ης.10.2020.
2. Παρατείνεται αυτοδίκαια µε τους ίδιους όρους και η ισχύς
των συµβάσεων της παρ. 1 που λήγουν εντός τριµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος και για χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 10ης.10.2020.
Άρθρο δωδέκατο
Ζητήµατα προσωπικού
Το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο δεύτερο
Ζητήµατα προσωπικού
1. Ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µήνες ακόµη από τη δηµοσίευση του
παρόντος, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό
προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων αρµοδιότητάς του από
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας ή υγειονοµικούς φορείς µη πληττόµενων περιοχών σε πληττόµενες περιοχές από τη διάδοση του
κορωνοϊού προς τον σκοπό προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ο
Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µήνες ακόµη από τη
δηµοσίευση του παρόντος, προσωπικό του ΕΚΑΒ από παραρτήµατα του ΕΚΑΒ µη πληττόµενων περιοχών σε πληττόµενες περιοχές από τη διάδοση της ασθένειας προς τον σκοπό
προστασίας της δηµόσιας υγείας. Τυχόν µη συµµόρφωση µε το
περιεχόµενο της απόφασης µετακίνησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του
ΕΚΑΒ συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει κατ' ελάχιστον την ποινή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν.
3528/2007 (Α’ 26). Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναµικό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των νοσοκοµείων, καθώς και κάθε
οργανικής µονάδας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας εν γένει,
εθελοντικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό
και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισµένο χρονικό διάστηµα
για την καταπολέµηση της έκτακτης ανάγκης δηµόσιας υγείας.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Ζητήµατα δηµόσιων συµβάσεων
Το άρθρο τρίτο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της
διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

14955

«Άρθρο τρίτο
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων
1. Για το χρονικό διάστηµα έως την 30ή.9.2020 και εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται,
κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας
αγορά υγειονοµικού υλικού, ατοµικών µέτρων προστασίας και
φαρµάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της έκτακτης ανάγκης
προστασίας της δηµόσιας υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται στην
ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών
και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού υλικού και φαρµάκων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την
επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των
έκτακτων υγειονοµικών αναγκών.
2. Για το χρονικό διάστηµα έως την 30ή.9.2020 και εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε αναγκαίου υγειονοµικού υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων, κάθε
ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής ή συλλογικής προστασίας από
τη διάδοση του κορωνοϊού µπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας
στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά
παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή
αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει
πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονοµικού υλικού, ατοµικών
µέτρων προστασίας και φαρµάκων προς τον σκοπό της κάλυψης
της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η πρόσκληση αναρτάται µέσω
της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση
πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού υλικού και φαρµάκων. Η
σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έκτακτων υγειονοµικών αναγκών.»
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Το άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο τέταρτο
Ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Για το χρονικό διάστηµα έως την 30ή.9.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να διατάσσεται, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο
Δηµόσιο για κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών
θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών
στέγασης, άλλων δηµόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19, εφόσον αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε διαφορετικό τρόπο. Με την ανωτέρω απόφαση
ορίζονται οι συγκεκριµένες ανάγκες δηµόσιας υγείας, οι δεσµευόµενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσµευσης, ο τρόπος αποζηµίωσης των αναγκαστικά διατιθέµενων
προς χρήση για τη δηµόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δέκατο πέµπτο
Ανάθεση καθηκόντων συντονισµού τµηµάτων
ή µονάδων του ΕΣΥ
1. Συντονιστές Διευθυντές, οι οποίοι µετατίθενται σε κενή οργανική θέση Διευθυντών, δεν αναλαµβάνουν αυτοδίκαια τον συνολικό συντονισµό του τµήµατος ή της µονάδας στην οποία
µετατέθηκαν, εφόσον στην ίδια οργανική µονάδα υπηρετούν ήδη
Διευθυντές σε άλλες υφιστάµενες οργανικές θέσεις.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο υπεύθυνος για τον συνολικό
συντονισµό του τµήµατος ή της µονάδας ορίζεται µε απόφαση
του Διοικητή του Νοσοκοµείου, µε υποψηφίους όλους τους υπηρετούντες σε οργανική ή προσωποπαγή θέση Διευθυντή, µε
βαθµό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή.
3. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, ο χρόνος προκήρυξης της θέσης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Κάθε διαδικασία κρίσεως για
την ανάθεση καθηκόντων συντονισµού τµηµάτων ή µονάδων του
ΕΣΥ, λόγω µετάθεσης σε οργανικές µονάδες του ΕΣΥ ιατρών µε
βαθµό Συντονιστή Διευθυντή, αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
4. Το παρόν καταλαµβάνει και όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις συντονιστών διευθυντών της παρ. 1, για ανάθεση καθηκόντων συντονισµού τµήµατος ή µονάδας.
Άρθρο δέκατο έκτο
Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης
Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’
104) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020 έως
31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόµενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά
ποσοστό 60%.»
Άρθρο δέκατο έβδοµο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα,.........................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
5. ΥΓΕΙΑΣ
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
8. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
10. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η εξουσιοδότηση
παρεσχέθη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 19.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων (ώρα του Πρωθυπουργού) και β) συζήτηση της µε αριθµό 22/11/27-5-2020 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε θέµα: «Τα προβλήµατα στη διαχείριση της πανδηµίας και οι προτεραιότητες για την επόµενη µέρα
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

