
γ \  Υ, αΜ Τ Ά \<ν V, 3  . Η  . 1 

^ρν^Χ.'Λ.^^ν />

Τ ν ? ° ^  νΟΝ/ ΕΠΙΚΑΙΡΗ
τ ν  /  Β

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σημίτη

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση της 26/9/97 το Υπουργικό Συμβούλιο, κατα την 
συζητηση του θεσμικού πλαισίου κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων, 
αποφάσισε μεταξύ των άλλων όπως «οι Υφυπουργοί Εμπορίου και Δημ. Εργων, ο 
Γεν.Γραμματέας του ΥΣ και ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού αναλαβουν την 
σύνταξη εντός μηνος όλων των αναγκαίων διατάξεων, προκειμενου να παρουν το 
δρομο της υλοποίησης όλα οσα αποφασισθσηκαν σήμερα απο το Υπουργικό 
Συμβούλιο»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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Επειδή

1. Πληθαίνουν καθημερινά οι πληροφορίες για την αδιαφανή και διαβλητή αναθεση και 
διαχείρηση των δημοσίων έργων και προμηθειών του δημοσίου τομέα, όπως επίσης και 
για την διασπάθιση των κοινοτικών πόρων, προς οφελος «των επιχειρηματικά και 
διαμεσολαβητικα εμπλεκόμενων σε αυτούς» (βλ.προσφατη ερώτηση του Α’ 
Αντιπροέδρου της Βουλής), ενώ η Βουλή παραμένει απλός θεατής των τεκταινομενων 
δεδομένης και της συστηματικής άρνησης των Υπουργών να καταθεσουν στη Βουλή 
των ζητούμενα έγγραφα
2. Ουδέποτε απαντήσατε στην απο 29/8/1997 επιστολή μου με την οποία σας 
επληροφορησα για την άρνηση των υπουργών να απαντησουν σε ερωτήσεις μου στη 
Βουλή και να καταθεσουν τα ζητούμενα με την διαδικασία του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου έγγραφα
3. Η ως ανω ταχθείσα απο το Υπουργικό Συμβούλιο μηνιαία προθεσμία, εξεπνευσε την 
26/10/97 άπρακτη χωρίς να κατατεθεί στη Βουλή οποιαδήποτε διαταξη προς την 
κατεύθυνση αυτή

Ερωτάσθε

1 .Ποιες είναι οι αληθείς προθέσεις και συγκεκριμένες δράσεις, που προγραμματίζει η 
Κυβέρνηση για την αποκατάσταση της αδιάβλητης διαχείρησης των εθνικών και 
κοινοτικών πόρων, που διατίθενται για τα δημοσία έργα και τις κρατικές προμήθειες?
2. Για ποιους λόγους οι Υπουργοί δεν κανουν χρηση της διάταξης του ν. 2145/93, πον 
τους δίνει την δυνατότητα να παραπέμπουν, προ της υπογραφής τους, τις συμβάσεις 
των μεγάλων δημοσίων έργων και προμηθειών για ελεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο?
3. Για ποιους λόγους οι αρμόδιοι Υπουργοί συνεχίζουν να αρνούνται την κατάθεση στη 
Βουλή των εγγράφων, που αφορούν τα δημοσία έργα και τις προμήθειες του ευρυτεροα 
δημοσίου τομέα?

Αθήνα 29/10/1997
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οποίο θα δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή, δεν είναι κάτι το 
πρωτόγνωρο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει λίστα, 
είτε θετική είτε αρνητική. Αρνητική λίστα είναι η λίστα των 
φαρμάκων τα οποία δεν συνταγογραφούνται. Με αυτήν τη 
λίστα επιτυγχάνεται να περιοριστεί ο αριθμός των φαρμάκων 
τα οποία αλλάζουν συνεχώς για λόγους εμπορικούς.

Επιτυγχάνεται να περιορισθεί η συνταγογραφία σε ορισμένα 
φάρμακα τα οποία είναι πιο φθηνά και εξασφαλίζεται και μια 
καλύτερη εποπτεία των φαρμάκων.

Πιστεύω ότι η λίστα θα σημάνει μια μεγάλη αλλαγή. Είναι 
σχεδόν έτοιμη. Αυτήν τη στιγμή γίνονται ορισμένες αλλαγές 
σε σχέση με τις τιμές, λόγω την αλλαγής που έγινε στις 
τιμές, ©α κυκλοφορήσει πολύ σύντομα και θα βοηθήσει να 
εξυγιανθεί το κύκλωμα του φαρμάκου.

Θέλω όμως να τονίσω -όπως είπα πριν- ότι και οι 
καταναλωτές έχουν ευθύνη γι’αυτήν την εξυγίανση, αλλά και 
οι γιατροί. Δεν πρέπει να ενδίδουν στον πειρασμό της 
πολλαπλής συνταγογραφίας και πρέπει να φροντίζουν να 
εξασφαλίζουν στους ασθενείς φάρμακα τα οποία να είναι 
αποτελεσματικά, φθηνά, και έτσι πράγματι να τους εξυπηρε
τούν. Εάν το πετύχουμε αυτό, νομίζω ότι σύντομα η αγορά 
αυτή θα βρίσκεται σε μια καλύτερη κατάσταση. Δεν πρόκειται 
να λυθούν οριστικά τα προβλήματα, παρά μετά από καιρό, 
αλλά θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Δεύτερη επίκαιρη 
ερώτηση είναι η υπ'αριθμόν 211/11/30.10.97 του Βουλευτή της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη προς τον κύριο 
Πρωθυπουργό, σχετικά με τις προθέσεις την Κυβέρνησης για 
αδιάβλητη διαχείριση των εθνικών και κοινοτικών πόρων που 
διατίθενται για τα δημόσια έργα και τις κρατικές προμήθειες.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κεφαλογιάννη σε περίληψη έχει 
ως εξής:

"Επειδή:
1. Πληθαίνουν καθημερινά οι πληροφορίες για την αδιαφανή 

και διαβλητή ανάθεση και διαχείριση των έργων και προμηθειών 
του δημοσίου, όπως επίσης και για τη διασπάθιση των 
κοινοτικών πόρων προς όφελος "των επιχειρημαπκά και 
διαμεσολαβητικά εμπλεκομένων σε αυτούς".

2. Ουδέποτε απαντήσατε στην από 29.8.1997 επιστολή μου 
με την οποία σας επληροφόρησα για την άρνηση των 
Υπουργών να απαντήσουν σε ερωτήσεις μου στη Βουλή’ και 
να καταθέσουν τα ζητούμενα με τη διαδικασία του κοινοβου- 
λευπκού ελέγχου έγγραφα.

3. Η μηνιαία προθεσμία της από 26.9.97 απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύνταξη όλων των αναγκαίων 
διατάξεων για τη διαφάνεια στα έργα και τις προμήθειες 
εξέπνευσε άπρακτη.

Ερωτάσθε:
1. Ποιες είναι α  προθέσεις της Κυβέρνησης για την 

αποκατάσταση αδιάβλητης διαχείρισης των δημοσίων έργων 
και κραπκών προμηθειών:

2. Για ποιους λόγους οι Υπουργοί δεν κάνουν χρήση της 
διάταξης του άρθρου 15 του ν. 2145/93, που τους δίνει τη 
δυνατότητα να παραπέμπουν προ της υπογραφής τους τις 
συμβάσεις των μεγάλων δημοσίων έργων και προμηθειών προς 
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

3. Για ποιους λόγους οι Υπουργοί αρνούνται να καταθέσουν 
στη Βουλή τα έγγραφα που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 
133 του Κανονισμού της Βουλής";

Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε γενικευμένη αδιαφάνεια 
υπάρχει στα δημόσια έργα και στις προμήθειες και βέβαια ούτε 
και γενικευμένη παρανομία, όπως υπονοεί η ερώτηση του 
συναδέλφου. Αντίθετα υπάρχει διαφάνεια και εφαρμόζονται οι 
νόμοι.

Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο συνάδελφο εάν έχει 
στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, να τα 
καταθέσει, να προβεί σε συγκεκριμένες καταγγελίες Ένας 
γενικός ισχυρισμός δεν συμβάλλει στο έργο το οποίο κάνουμε 
και δεν συμβάλλει στο να δίνει μία εικόνα του πολιτικού βίου

της χώρας, η οποία είναι ικανοποιητική.
Όσον αφορά το θέμα το οποίο θίγει ο κύριος συνάδελφος, 

για τα έγγραφα τα οποία δεν του παραδίδονται, εδώ και πολύ 
χρόνο υπάρχει μια πρακτική στη Βουλή για ορισμένα έργα, 
για ορισμένες προμήθειες, για ορισμένες εργασίες, όπου 
υπάρχει μία ογκώδης αλληλογραφία ή συμβάσεις πολλών 
εκατοντάδων σελίδων. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται επί τόπου 
στα Υπουργεία και μπορεί ο καθένας ο οποίος ζητά να τα 
δει, να τα δει, να τα εξετάσει, να ζητήσει και πρόσθετα 
έγγραφα και να ερευνήσει ό,τιδήποτε θέλει. Δεν υπάρχει καμία 
επιθυμία απόκρυψης οποιοσδήποτε λεπτομέρειας. Εκείνο το 
οποίο είναι δύσκολο είναι η διαδικασία του να μεταφέρονται 
ολόκληρα αρχεία εδώ στη Βουλή.

Ας έλθω όμως και στο θέμα της ουσίας. Είναι γνωστό, κύριοι 
συνάδελφοι, ότι υπάρχει εδώ και καιρό σε εξέλιξη μια 
συζήτηση, η οποία αφορά τις κρατικές προμήθειες και τα 
δημόσια έργα.

Τον περασμένο Μάιο, αν θυμάμαι καλά, συζητήσαμε το θέμα 
στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και παρουσιάστηκαν οι 
προτάσεις της Κυβέρνησης γύρω από τα θέματα αυτά. Οι 
προτάσεις αυτές της Κυβέρνησης, οι οποίες μεταξύ άλλων 
προβλέπουν όπ οι προμήθειες και οι συμβάσεις μετά από ένα 
ορισμένο ποσό θα ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους 
από το Ελεκπκό Συνέδριο, συζητήθηκαν στην Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία τέλος Ιουλίου 
υπέβαλε τις προτάσεις της και οι προτάσεις αυτές επανεξε
τάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο πήρε μία σειρά 
από αποφάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να διευρύνουν 
την πληροφόρηση σε σχέση με τις κρατικές προμήθειες και 
τα δημόσια έργα.

Για παράδειγμα, σε έργα προύπολογισμού έως πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) ECU, το πώς ανατίθεται το έργο 
αποφασίζεται με μία μαθηματική μέθοδο, ώστε να μην 
υπεισέρχονται υποκειμενικές κρίσεις. Εφόσον το έργο έχει 
αξία πάνω από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ECU η 
μαθηματική μέθοδος προσδιορίζει από ποιους θα ζητηθεί η 
αιτιολόγηση γ|α να γίνει η κρίση.

Επίσης αποφασίστηκε να επεκταθεί η διαδικασία της 
εξέτασης των προμηθειών από διακομματικές επιτροπές και 
θα εξετάζονται από διακομματικές επιτροπές και δημόσια έργα 
άνω ορισμένου ύψους και σε σημαντικό μέρος επίσης τμήματα 
του εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλα αυτά τα οποία ανέφερα, τα επί μέρους μέτρα, θα 
συμπεριληφθούν μέσα σ' ένα νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται 
να κατατεθεί μέσα στους επόμενους μήνες στη Βουλή για 
συζήτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο κ. Κεφαλογιάννης 
έχει το λόγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ή
θελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό, 
διότι εξαιτίας της σημερινής συζήτησης στη Βουλή οι αρμόδιοι 
Υπουργοί κατέθεσαν τις τρεις τελευταίες ημέρες πενήντα 
απαντήσεις σε ερωτήσεις που εκρεμούσαν από δύο έως πέντε 
μήνες.

Αλλά ας έρθουμε στο θέμα που συζητούμε. Για ποια 
διαφάνεια μιλάμε, κύριε Πρόεδρε; Χάνονται τα μισά λεφτά από 
την Τράπεζα της Ελλάδος σε εργοτάξια, όσον αφορά τα 
δημόσια έργα. Για δε τις κρατικές προμήθειες, το ελληνικό 
δημόσιο αγοράζει σε τιμές διπλάσιες από αυτές που ισχύουν 
διεθνώς και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.

Επειδή μου το ζήτησε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα του 
αναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο, Μετρό 
Θεσσαλονίκης. Καταθέτω τα σχετικά έγγραφα για να τα δει 
ο κύριος Πρωθυπουργός.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ε. Κεφαλογιάννης 
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα 
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της 
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)

Είναι δύο κείμενα της ίδιας επιτροπής. Υπάρχουν υπογρα
φές των ίδιων ανθρώπων προς τον ίδιο Υπουργό, τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου κατατεθειμένα στο
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ιδιαίτερο γραφείο του κυρίου Υ πουργού. Παρακαλώ απαντήστε 
μου, κύριε Πρωθυπουργέ. Το ένα έγγραφο λέει να δοθεί το 
έργο στον προσωρινό μειοδότη, γιατί η προσφορά είναι 
συμφέρουσα και το άλλο λέει να μη δοθεί. Αυτό ακριβώς 
αποδεικνύει ότι μέσω των επιτροπών, που ελέγχονται από 
την Κυβέρνηση, κάνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι 
Υπουργοί ό,τι θέλουν -είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αδιαφάνειας. ΓΤ αυτό ματαιώθηκε το έργο του Μετρό της 
Θεσσαλονίκης και γι' αυτόν το λόγο κωλυσιεργούν τόσα άλλα 
έργα. Τα στοιχεία που σας ανέφερε, κατατέθηκαν μόλις χθες. 
Είναι μία από πς πενήντα ερωτήσεις.

Παράδειγμα δεύτερον: Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας -σας καταθέτω και αυτά τα 
στοιχεία -  για το γυμναστήριο της Θέρμης Θεσσσαλονίκης. 
Το Συμβούλιο της Επικράτειας ακύρωσε την απόφαση ανάθε
σης, διότι στο πρακτικό της επιτροπής ανάθεσης αναφέρεται 
ψευδώς ως παρών δημόσιος υπάλληλος που έλλειπε σε άδεια. 
Γ Τ αυτόν το λόγο ακυρώθηκε η απόφαση.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ε. Κεφαλογιάννης 
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, η οποία βρίσκεται στο αρχείο 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 
Πρακτικών της Βουλής.)

Ο δε Υπουργός Πολιτισμού αρνήθηκε επί δύο μήνες να 
καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή. Τα κατέθεσε μόλις 
σήμερα το μεσημέρι.

Αν, κύριε Πρωθυπουργέ, οι Υπουργοί σας είτε συγκαλύπτουν 
είτε δεν αποπέμπουν τα συγκεκριμένα μέλη αυτών των 
επιτροπών, πολύ φοβάμαι πως εσείς θα πρέπει να αποπέμψετε 
αυτούς τους Υπουργούς, γιατί εύλογα τίθεται το ερώτημα: αν 
με δεδομένα όλα αυτά, είναι δυνατόν να τεθεί τέλος σ' αυτό 
που και εσείς είπατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
δηλαδή στο κράτος της αρπαχτής, της προχειρότητας και της 
τσαπατσουλιάς!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο κύριος Πρωθυ
πουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε συνάδελφε, λυπάμαι, προσπαθείτε να είσθε συγκεκρι
μένος, αλλά διαστρεβλώνετε τα πράγματα. Ξεκινάτε από δύο 
περιπτώσεις, για να γενικεύσετε.

Πρώτα-πρώτα, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο 
αναφέρατε -και τα έγγραφα στα οποία αναφέρεσθε είναι 
γνωστά, έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή και παρακαλώ μπορείτε 
να πάρετε πληροφορίες από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ- είναι 
ένα μεγάλο έργο και τα μεγάλα έργα γίνονται κάτω από 
ορισμένες διαδικασίες. Το καθένα κρίνεται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στη διακήρυξη. Δεν μπορείτε από 
το Μετρό της Θεσσαλονίκης να συνάγετε συμπεράσματα για 
όλες τις άλλες προμήθειες οι οποίες γίνονται μέσω επιτροπών, 
είτε του Υπουργείου Εμπορίου είτε μέσω διακομματικών 
επιτροπών. Υπάρχουν εννέα διακομματικές επιτροπές για 
πολλές προμήθειες, παραδείγματος χάρη του Ο.Σ.Ε., και οι 
εννέα αυτές διακομματικές επιτροπές λειτουργούν χωρίς 
προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει επισημανθεί. σε σχέση 
με τη λειτουργία καμιάς από αυτές τις επιτροπές, ότι κάτι 
πήγε στραβά. Αυτή είναι μία ειδική περίπτωση και ξέρετε κι 
εσείς και ξέρει και η Βουλή, ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης 
βρίσκεται σε μία διαδικασία έρευνας, επειδή έχουν προκύψει 
προβλήματα, πρώτα με τον πρώτο ανάδοχο, ο οποίος δεν 
μπόρεσε να εκτελέσέι τις υποχρεώσεις του και δεύτερον, με 
το δεύτερο ανάδοχο, επειδή η ευρωπαϊκή επιτροπή πιστεύει, 
ότι οι προτάσεις του δευτέρου αναδόχου δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις διαγωνισμού.

Ας αφήσουμε κατά μέρος το Μετρό της Θεσσαλονίκης και 
ας δούμε συγκεκριμένα αν υπάρχουν προβλήματα γ ϊ αυτό το 
έργο και να μη γενικεύουμε.

Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, υπάρχει μία απόφαση 
του Σ.τ.Ε. -εγώ σας διαβεβαιώ ότι σίγουρα υπάρχουν και άλλες 
αποφάσεις του Σ.τ.Ε.-γιατί στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση 
πολλές φορές συμβαίνει να μην τηρούνται οι διαδικασίες οι 
οποίες πρέπει και να υπάρχουν παρατυπίες. Αλλά αυτό δεν

σημαίνει ότι υπάρχει γενικευμένη αδιαφάνεια. Και εκείνο που 
έχει σημασία, κύριε συνάδελφε, είναι αν αυτή η Κυβέρνηση 
προωθεί διαδικασίες τέτοιες, ώστε όπου γίνεται κάτι, το οποίο 
δεν είναι σωστό, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μέσα να 
προσφύγουν στα δικαστήρια και να επανέρχεται η ορθή 
κατάσταση.

Θέλω να σημειώσω -και μ' αυτό κλείνω- ότι η Βουλή ψήφισε 
το καλοκαίρι ένα νόμο για τη δικαστική προστασία από τις 
δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος νόμος προβλέπει διαδικασίες 
για να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσφεύγουν στα 
δικαστήρια και με ασφαλιστικά μέτρα και με αγωγές κλπ. και 
να εξασφαλίζονται τα δικαιώματά τους.

Νομίζω ότι κάνουμε κάθε προσπάθεια για διαφάνεια, γιατί 
η διαφάνεια και η ορθότητα της διαχείρισης μας ενδιαφέρει 
πάρα πολύ, μας ενδιαφέρει εξίσου με σας και πιστεύουμε ότι 
είναι στο συμφέρον του ελληνικού λαού και γι' αυτό έχουμε 
χρέος να φροντίσουμε γι' αυτή. ι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Τρίτη είναι η με 
αριθμό 239/3.11.97 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Απόστολου Τοσούλα 
προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του προεδρικού 
διατάγματος 139/90, τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων 
εξομοίωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κλπ.

Η ερώτηση του κ. Τοσούλα έχει ως εξής:
"Οπως είναι γνωστό, αυτήν την περίοδο έχουν αρχίσει να 

λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις των περιοχών της χώρας 
προγράμματα εξομοίωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ
μιας εκπαίδευσης, που έχουν αποφοιτήσει από σχολές 
δίχρονης διάρκειας. Τα προγράμματα αυτά, σύμφωνα με πς 
καταγγελίες των ίδιων των εξομοιουμένων εκπαιδευτικών, είναι 
εντελώς πρόχειρα, υποβαθμισμένα και γίνονται με αυτοσχε- 
διασμούς και σε χρόνο και σε τόπο, που δημιουργούν 
προβλήματα και στην οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευ- 
πκών, καθώς και στα κύρια διδακτικά τους καθήκοντα.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Γιατί εδώ και επτά χρόνια δεν εφαρμόστηκε το π.δ. 

130/90, που προέβλεπε ουσιαστική πανεπιστημιακή εξομοίωση 
και γιατί τώρα η Κυβέρνηση ακυρώνει αυτό το προεδρικό 
διάταγμα με πς προωθούμενες ρυθμίσεις για την πρόχειρη 
εξομοίωση;

2. Μετά τις έντονες ανπδράσεις των εξομοιουμένουν 
εκπαιδευτικών, ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται να πάρει η 
Κυβέρνηση και πότε, ώστε να αποκτήσει η εξομοίωση 
ουσιαστικά πανεπιστημιακό περιεχόμενο και να γίνεται σε 
χρόνο και τόπο, που θα εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς;".

Ο κύριος Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
έχει το λόγο.

Κύριε Υφυπουργέ, θα παρακαλέσω να διαβιβάσετε στον 
κύριο Υπουργό όπ για θέμα της δικής του αρμοδιότητος και 
όχι της δικής σας να έρχεται ο ίδιος να απαντά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων): Αυτό είναι της δικής μου αρμοδιότητος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Καλώς τότε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων): Είναι της δικής μου αρμοδιότητος και η 
μία και η άλλη ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Τότε ο Υπουργός 
σας έχει μεταβιβάσει πολλές αρμοδιότητες, γιατί βλέπω 
σχεδόν μονίμως εσάς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων): Τότε να τον ευχαριστήσω για την 
εμπιστοσύνη του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο κ. Ανθόπουλος 
έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, η εξομοίωση είναι μια 
διαδικασία με την οποία δάσκαλοι των παλαιών ακαδημιών 
διετούς φοίτησης μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο τετραετούς 
φοίτησης.


