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Αθήνα, σήµερα στις 17 Μαΐου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16-5-2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛΔ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
16 Μαΐου 2011 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)».
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Εµµανουήλ Στρατάκη, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ναϊρόµπι αιτείται την καταβολή της µισθοδοσίας στο επιτόπιο
προσωπικό, καθώς και τα χρήµατα για την κάλυψη του συνόλου
των εξόδων της αρχής.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου Νοµού
Αχαΐας αιτείται την κατασκευή του φράγµατος ΚΑΛΦΑ στο Δήµο
του.
3) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η οικογένεια Μαρίας Γ. Ρουκουνάκη αιτείται την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του
ν.3448/2006 προκειµένου οι διατάξεις να ισχύουν και στους εργαζοµένους στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.
4) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος διαµαρτύρεται για την κατάργηση του δικαιώµατος µετεγγραφών των τέκνων πολύτεκνων οικογενειών στα αντίστοιχα
τµήµατα των σχολών που είναι πλησιέστερα του τόπου κατοικίας
των γονέων τους.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης αιτείται την

καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ αναδροµικά από το
2002.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας αιτείται την επέκταση της γραµµής του µετρό σε
Κερατσίνι και Δραπετσώνα.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Καζίνο
Ρίο εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την απόλυση εργαζόµενης
από την εταιρεία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC», ως
παράνοµη.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ αιτείται
το δικαίωµα των πολιτών µε αναπηρία στην ελεύθερη µετακίνηση.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Ενότητα Διακοπτού
του Δήµου Αιγιαλείας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του
υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο Διακοπτό.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Αθλητικό Σωµατείο ΑΜΕΑ «Τιτάνες Αχαϊας» αιτείται να δοθούν οι κατά νόµον επιχορηγήσεις
στις αθλητικές Οµοσπονδίες ΑΜΕΑ.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά τις διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης
µελών ΔΕΠ.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιπποκράτης Σαββούρας αιτείται δίκαιη αντιµετώπιση για τον υιό του Οδυσσέα.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εργαζοµένων
Καπνοβιοµηχανιών Ελλάδας διαµαρτύρεται για τον αποχαρακτηρισµό του κλάδου από βαρύ και ανθυγιεινό.
14) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο «Συνύπαρξη και Επικοινωνία
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στο Αιγαίο» αιτείται την ύπαρξη ρύθµισης τοπικού χαρακτήρα
που θα επιτρέπει στους Τούρκους τουρίστες να επισκέπτονται
τα νησιά του Αιγαίου για διακοπές µικρής διάρκειας .
15) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Αργολίδας αιτείται να ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες για την
αποζηµίωση του φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής των
εσπεριδοειδών που επλήγησαν από παγετό στις 10/3/2011.
16) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Τολού
Ασχολούµενων µε τον Τουρισµό αιτείται η χωροθέτηση των
ιχθυοκαλλιεργειών να µην πλήξει τον τουρισµό ή το φυσικό περιβάλλον.
17) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Μήλου αιτείται
να ενηµερωθεί από τους αρµόδιους φορείς για την πορεία της
διενέργειας ελέγχου για τη νόµιµη στελέχωση και λειτουργία της
εταιρείας «S & B Βιοµηχανικά ορυκτά Α.Ε.» στη νήσο Μήλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άµεση ανάγκη για επισκευή και συντήρηση του ιστορικού Ιερού
Ναού Αγίας Σωτήρας Αχαρνών.
26) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ένταξη όλων των κατηγοριών
των αυτοαπασχολούµενων, όπως προβλέπει η υπ’ αριθµ.1.5131/
οικ.3.949/ΚΥΑ, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για το Πρόγραµµα «Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια
ΑΜΘ».
27) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Οροπεδίου Λασιθίου αιτείται
την αλλαγή του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου «Δίκταιον Άνδρον»
Λασιθίου.
28) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρδίτσας ζητά χρηµατοδότηση για τη συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή
κλειστού γυµναστηρίου.

18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µετεταγµένοι υπάλληλοι πρώην
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε δήµους διαµαρτύρονται για τη
µισθολογική ανισότητα µε τους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

29) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας διαµαρτύρεται για το ποσό της εισφοράς
υπέρ ΕΛΓΑ των συκοπαραγωγών.

19) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού διαµαρτύρεται για την αύξηση των τιµών ζώνης για το σύνολο της περιοχής σε ποσοστά από 23,3% µέχρι και 95%.

30) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας
του Φαρµακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου ζητούν την κάλυψη των
κενών θέσεων στην τοπική υπηρεσία του ΟΠΑΔ (ΥΠΑΔ Ηρακλείου).

20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγίου Νικολάου Νοµού Λασιθίου αιτείται την άµεση ανακοίνωση αριθµού εισακτέων για το
σχολικό έτος 2011-2012 στο Τµήµα «Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων» του Παραρτήµατος
Αγίου Νικολάου του ΤΕΙ Κρήτης.
21) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Οροπεδίου Λασιθίου αιτείται την ανάπτυξη µελετών που να συνδυάζουν την
προστασία των ιδιαίτερων περιοχών που ανήκουν στο Δήµο µε
τη χωροταξική του οργάνωση.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος Ανατολικής Κρήτης αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Σώµα, όπως και την κάλυψη των υλικοτεχνικών του ελλειµµάτων.
23) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Γονέων-Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία αιτείται την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στο διορισµό εκπαιδευτικών,
γονέων παιδιών µε αναπηρία.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µη υλοποίηση δεσµεύσεων που είχαν δοθεί στους κατοίκους των νησιών αυτών, σχετικά µε προβλήµατα στον τοµέα της υγείας.
25) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται η

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αυξανόµενη
εγκληµατικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι της Πάτρας και της
δυτικής Αχαΐας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ταλαιπωρία των
ασφαλισµένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ στον ασφαλιστικό
φορέα ΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδος λόγω έλλειψης ιατρών.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι το ΤΕΙ Πάτρας
φιλοδοξεί να κερδίσει τον τίτλο του πιο πράσινου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη λήψης
µέτρων για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Πάτρα.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις
και το γεγονός ότι παραµένουν άγνωστα ακόµη και ο αριθµός
των εισακτέων και το καθεστώς των µετεγγραφών.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 11187/14-02-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Άδωνιδος, Πλεύρη Αθανάσιου,
Χρυσανθακόπουλου Αλέξανδρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
19494/27-04-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 11897/22/02/2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανάσιου
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 22897/ΙΗ/27-04-2011 έγγραφο από την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 12022/24-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ2/
8542/27-04-2011έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Απο-

10653

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 12406/22-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Στρατάκη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 20067/27-4-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 14250/04/04/2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Οικονόµου Παντελή δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3611/27-04-2011

10655

έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 14252/04-04/2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου -Κυριάκου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1062374/1126/
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ΟΟΤΥ/Ε/27-04-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 14452/06-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠΟΙΚ03718

10659

ΕΞ2011/27-04-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 14617/08-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1062252/1865/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γ0010/27-04-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 14713/11-04-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Βελόπουλου Κυριάκου, Πλεύρη Αθανάσιου δόθηκε µε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπ’ αριθµ. Δ16Β 1062664 ΕΞ 2011/27-04-20111 έγγραφο από τον
Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 15165/18-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 66/27-04-2011

10665

έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 13337/18-3-2011 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Άγγελου Μανωλάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας που βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.
Στην ερώτηση του κ. Μανωλάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Οικονοµικών κ. Δηµήτριος Κουσελάς.
Ο κ. Άγγελος Μανωλάκης, Βουλευτής Κορινθίας, έχει δύο
λεπτά, για να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε και εµείς ότι σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή που περνάει η χώρα µας είναι επιτακτική ανάγκη
να αξιοποιήσουµε, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, τη δηµόσια ακίνητη
και κινητή περιουσία µας.
Θέλω, όµως, να κάνω µερικές παρατηρήσεις σε σχέση µε τη
δηµόσια περιουσία ή κάποια από τη δηµόσια περιουσία που εγώ
γνωρίζω που βρίσκεται στο Νοµό Κορινθίας.
Ξεκινώ από ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΕΘΝΟΣ» στις
20.3.2011, που αναφέρεται και σε συγκεκριµένα τµήµατα παραλίας του Κορινθιακού και ακόµη πιο συγκεκριµένα στο Βραχάτι,
στο Κιάτο και στο Ξυλόκαστρο.
Μάλιστα µιλάει για τον «Πευκιά του Ξυλοκάστρου», ο οποίος
Πευκιάς είναι τουριστικό δηµόσιο κτήµα, κατά το Υπουργείο.
Κατά το δήµο, είναι περιουσία του Δήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Σίγουρα, όµως, είναι χαρακτηρισµένο «αισθητικό δάσος».
Θα ήθελα να γνωρίζω τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση και
το αρµόδιο Υπουργείο που εσείς εκπροσωπείτε, σχετικά µε
αυτές τις παραλίες.
Θα ήθελα, όµως, να συνεχίσω και µε άλλα κοµµάτια που έχουν
να κάνουν µε το µεγαλύτερο αξιοθέατο της Πελοποννήσου, ίσως
και της Ελλάδας, µε την τύχη του Ισθµού της Κορίνθου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως ξέρετε, πριν από αρκετά χρόνια, επί υπουργίας Γιάννου
Παπαντωνίου –τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε- αυτή η
διώρυγα παραχωρήθηκε σε µια ξένη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια πτώχευσε. Η διώρυγα ξαναήλθε στο δηµόσιο και αγνοείται
η τύχη της από εδώ και πέρα.
Θα ήθελα και επ’ αυτού να µας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε
και στη δευτερολογία µου θέλω να αναπτύξω ακόµη µερικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη δηµόσια περιουσία στο Νοµό
Κορινθίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Δηµήτριος Κουσελάς έχει το
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Άγγελο Μανωλάκη και για την
ερώτηση, αλλά και για το ενδιαφέρον του για την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας, καθώς και για την ευκαιρία που µου δίνει
να αναφερθώ στο πλαίσιο µε βάση το οποίο αντιµετωπίζουµε
αυτήν την αξιοποίηση.
Το πρώτο που θέλω, όµως, να του πω είναι πως σε ό,τι αφορά
το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα και τον σχεδιασµό της ΚΕΔ,
δεν προβλέπεται αξιοποίηση κάποιου ακινήτου αρµοδιότητας
της ΚΕΔ, που να βρίσκεται στο Νοµό Κορινθίας.
Το δεύτερο, είναι ότι στο πλαίσιο της καταγραφής και της
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, η ΚΕΔ αξιολογεί και επαναξιολογεί τα στοιχεία τα οποία έχει µέχρι σήµερα στη διάθεσή
της.
Θέλω εδώ να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω ότι ο καταγράφων σύµβουλος δεν καταγράφει απλώς πού βρίσκεται κάποιο
δηµόσιο ακίνητο και τι έκταση έχει. Αυτά τα στοιχεία εν πολλοίς

υπάρχουν µέχρι σήµερα στα αρχεία µας.
Προχωρεί σε χαρακτηρισµό της γης. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι χαρακτηρίζει το κάθε κοµµάτι αν είναι αστικό, αγροτικό,
εµπορικό, ή τουριστικό. Θα προχωρήσει, δηλαδή, σε µια πλήρη
καταγραφή, σε µια πλήρη οµαδοποίηση και από κει και πέρα θα
κάνει µια σειρά από προτάσεις αξιοποίησης αυτών που θα έχουν
αναδειχθεί ως αξιοποιήσιµα µέσα από αυτήν τη διαδικασία. Ξεκαθαρίσαµε ότι δεν υπάρχει τίποτα για τον επόµενο χρόνο σε
ό,τι αφορά την Κορινθία. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι δεν µπορεί
να υπάρξει στο µέλλον.
Οι διαχειριστικές πράξεις που αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΔ υλοποιούνται κατά κανόνα µέσω δηµόσιων διαγωνισµών και δίνονται ταυτόχρονα στη δηµοσιότητα όλα τα
στοιχεία, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη δηµοσίευση και στο διαδίκτυο, αλλά και στον ηµερήσιο αθηναϊκό και περιφερειακό Τύπο.
Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν είµαστε διατεθειµένοι σε καµµία περίπτωση να προχωρήσουµε είτε σε αξιοποίηση ή εκποιήσεις εξπρές είτε σε διαδικασίες µε αδιαφάνεια. Θέλουµε η
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας να γίνει µε διαφανείς διαδικασίες και µε τον πλέον κατάλληλο σχεδιασµό.
Στόχος µας, και θέλω να το υπογραµµίσω αυτό, δεν είναι απλά
και µόνο η άντληση εσόδων, αλλά και η δηµιουργία ωφελειών για
τις τοπικές κοινωνίες, ωφελειών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και
την απασχόληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε, ειδικά στην περιφέρεια, να φύγουµε από το µοντέλο
µιας άναρχης τσιµεντοποίησης που κατά καιρούς υπήρξε και να
προχωρήσουµε σε ένα δυναµικό µοντέλο συνδυασµένων δραστηριοτήτων µε ποιοτικά χαρακτηριστικά και µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά τη διώρυγα που αναφέρετε, κύριε Μανωλάκη,
είναι περίπου έτσι, όπως τα είπατε. Το 2001 παραχωρήθηκε η
αξιοποίηση σε µια αγγλική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή δεν ήταν
συνεπής στις υποχρεώσεις της. Καταγγέλθηκε η σύµβαση, η διώρυγα είναι Α.Ε. και ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν υπάρχει, όµως, κάτι αυτήν τη στιγµή σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Ο κ. Άγγελος Μανωλάκης, Βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ,
έχει το λόγο επί τρίλεπτον για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να συµφωνήσω µαζί σας, κύριε Υπουργέ, για τις αρχές που
πρέπει να διέπουν την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, που κυρίως είναι η διαφάνεια, αλλά θα προσέθετα και η
ταχύτητα.
Εµένα προσωπικά µε βρίσκετε αντίθετο σε αυτό που λέτε ότι
για φέτος δεν υπάρχει σχέδιο για την αξιοποίηση της διώρυγας
της Κορίνθου. Θα ήθελα µε οποιοδήποτε τρόπο είτε το δηµόσιο
είτε ένας ιδιώτης υπό τον έλεγχο του δηµοσίου, µε παραχώρηση
και τα λοιπά, να αξιοποιήσει αυτό το σηµαντικό αξιοθέατο, όπως
είπα και λίγο πριν, το οποίο, δυστυχώς, έχει µαραζώσει, έχει
εγκαταλειφθεί, γκρεµίζεται τακτικά, κλείνει η κυκλοφορία, γίνεται
επικίνδυνο κάθε µέρα και περισσότερο. Εποµένως, κάτι πρέπει
να κάνουµε και σύντοµα.
Θα προχωρήσω, όµως, και σε άλλα στοιχεία, πέραν των παραλιών που σας ανέφερα. Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, και η περιφερειακή αγορά Λεχαίου, µια «αµαρτία» που τη φέρουµε εδώ και
πολλά χρόνια. Κτίστηκαν –και είναι δίπλα σας η Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης- επί υπουργίας Γιάννη Φωτάκη στο Υπουργείο Γεωργίας, τέσσερις περιφερειακές αγορές στην Ελλάδα. Οι
τρεις από αυτές δόθηκαν στην αυτοδιοίκηση, η µία δεν δόθηκε.
Είναι µετέωρη, δεν ανήκει ακόµη καν στην ΑΤΕ. Προβλέπεται ένα
σχέδιο νόµου για να πάει στην ΑΤΕ και στη συνέχεια πρέπει να
αξιοποιηθεί για το καλό της Κορινθίας και της Πελοποννήσου και
υπάρχουν αρκετές σκέψεις επ’ αυτού.
Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα µε την ευκαιρία που σας βρίσκω
να κάνω και δύο-τρεις ακόµη παρατηρήσεις σχετικά µε το εάν
γνωρίζετε τι πρόκειται να γίνει µε τα λιµάνια. Το λιµάνι της Κο-
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ρίνθου είναι ένα από τα σηµαντικά της χώρας. Ακόµα, δυστυχώς,
δεν έχει δηµοτικό λιµενικό ταµείο. Διαβάζουµε διάφορα για το
πώς θα αξιοποιηθούν τα λιµάνια, µερικά θα γίνουν µαρίνες κ.λπ.,
δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες.
Επίσης, υπάρχει ένα µικρό αεροδρόµιο δίπλα από την Κόρινθο. Υπάρχουν σταθµοί και περιουσία του ΟΣΕ, που µένουν
αναξιοποίητοι µιας και έχουµε φτιάξει επιτέλους τον προαστιακό
µέχρι το Κιάτο και ελπίζουµε να τον προχωρήσουµε.
Και υπάρχει, βέβαια και το στρατόπεδο της Κορίνθου που µε
απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και µε νόµο εδώ της
Βουλής, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας το παραχωρεί -και πολύ
καλά κάνει και ο συντοπίτης µας αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Μπελγίτης, και το παραχωρεί- στην αυτοδιοίκηση, ελπίζω βάσει κάποιου σχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό και τελειώνω.
Και µιας και σας βρίσκω και ως ειδικό επί των εσόδων στο
Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται µε τις εφορίες
της Κορινθίας; Θα µείνει µόνο αυτή της Κορίνθου; Δεν είναι στη
σηµερινή µου ερώτηση, αλλά σας ρωτάω µιας και σας βρίσκω
και ξέρω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κορινθία. Και θέλω να ξέρετε ότι σε αντίθεση µε άλλες ΔΟΥ του Νοµού Κορινθίας, από
τη ΔΟΥ Κορίνθου δεν έχει ακόµη επιστραφεί το ΦΠΑ στους
αγρότες της περιοχής και νοµίζω αυτό ενδιαφέρει κι εµάς, ενδιαφέρει και την παρευρισκόµενη, κυρία Υφυπουργό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς, Υφυπουργός επί των Οικονοµικών,
έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξαναευχαριστήσω το συνάδελφο για την αγωνία του που
είναι πραγµατική για την αξιοποίηση της περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και να πω σαφέστατα ότι η κατάσταση, στην οποία βρέθηκε η χώρα µας το τελευταίο χρονικό
διάστηµα, λόγω και των παραλείψεων, αλλά και λόγω µιας σειράς εσφαλµένων πολιτικών επιλογών, δεν µας αφήνει κανένα µα
κανένα περιθώριο παρά να προχωρήσουµε αποφασιστικά στην
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µε γνώµονα από τη µια
πλευρά το δηµόσιο συµφέρον και από την άλλη την αποµείωση
του τεράστιου χρέους, το οποίο δεν θέλουµε σε καµµία περίπτωση να κληρονοµήσει η νέα γενιά.
Κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε
Μανωλάκη, δεν έχουµε την πολυτέλεια να αφήνουµε τη δηµόσια
περιουσία αναξιοποίητη, πολύ δε περισσότερο, εκτεθειµένη στις
ορέξεις των όποιων καταπατητών. Και γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι όποια περιοχή και να ψάξετε είτε στην Κορινθία είτε
αλλού, θα βρείτε περιπτώσεις τέτοιων ακινήτων καταπατηµένων,
εγκαταλειµµένων, χέρσων και ανεκµετάλλευτων. Και την ίδια
στιγµή καλούµε το λαό µας να υποστεί µια σειρά από θυσίες
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα και να βγούµε
από την κρίση.
Δεν έχουµε, λοιπόν, την πολυτέλεια να ανεχόµαστε µια τέτοια
κατάσταση. Αυτή η απαξίωση της δηµόσιας περιουσίας έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα όχι µόνο
των τοπικών κοινωνιών, αλλά της χώρας µας στο σύνολό της και
θα έλεγα ότι είναι ο πιο σηµαντικός δρόµος για την έξοδο από
την κρίση. Γι’ αυτό είναι καθήκον και υποχρέωσή µας να καταγράψουµε και να αξιοποιήσουµε συστηµατικά τις δυνατότητες
που έχουµε σε κάθε περιοχή.
Αυτό κάνουµε και αυτό θα κάνουµε και στην περιοχή της Κορινθίας. Σας είπα ότι δεν υπάρχει άµεσα κάτι, γιατί αυτήν τη
στιγµή µελετούµε και επαναξιολογούµε έχοντας πάρει ειδικό για
αυτές τις δουλειές, όχι µόνο για την Κορινθία, αλλά και συνολικότερα. Και έγκαιρα, µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα, τον
Ιούνιο θα ενηµερώσουµε για µία πρώτη λίστα από αξιοποιήσεις
κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες έχουµε έτοιµες
µελέτες και σχεδιασµούς.
Έχουµε δεσµευτεί ότι και το τελευταίο ευρώ που θα εξασφα-
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λίσουµε από οποιαδήποτε αξιοποίηση περιουσίας δεν θα πάει,
όπως στο παρελθόν, να καλύψει δηµοσιονοµικά ελλείµµατα,
αλλά για να αντιµετωπίσει το πελώριο δηµόσιο χρέος, που δεν
έχουµε σε καµµία περίπτωση τη δυνατότητα να το αφήσουµε να
κυλήσει στις πλάτες της νέας γενιάς.
Σε σχέση µε τα δύο ερωτήµατα που θέσατε σε ό,τι αφορά τις
ΔΟΥ δεν έχουν παρθεί τελικές αποφάσεις. Ο στόχος µας είναι
να υπάρξει µια ισχυρή ΔΟΥ στο κέντρο, στην πρωτεύουσα κάθε
νοµού. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα καταργηθούν ταυτόχρονα όλες
οι υπόλοιπες ΔΟΥ.
Γίνεται µια προσεκτική µελέτη γύρω από αυτό το θέµα. Ο στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και
των πολιτών. Ο στόχος είναι η όσο το δυνατόν µικρότερη επαφή
των πολιτών µε τις ΔΟΥ. Έτσι έχουµε προχωρήσει σε ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών. Μία σειρά από άλλες υπηρεσίες που
γίνονται σήµερα από τις ΔΟΥ θα γίνονται είτε από την ενιαία
αρχή πληρωµών είτε από τα τοπικά ΚΕΠ ή το τραπεζικό σύστηµα.
Ο στόχος µας είναι να προχωρήσουµε στην αναδιοργάνωση
και ανασυγκρότηση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, στη λογική που σας είπα, δηλαδή της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και της αύξησης των εσόδων µας.
Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Πολλές
ΔΟΥ έχουν δώσει το ΦΠΑ πριν από το Πάσχα. Η έγκρισή µας και
όλες οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι έχουν δοθεί. Αν υπάρχει κάτι
ειδικό για την περιοχή που λέτε, ευχαρίστως να το αντιµετωπίσουµε. Όµως δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει έλλειψη χρηµάτων για την επιστροφή του ΦΠΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
ζητά ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 3532/21-2-2011 αναφορά
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την αλλαγή του νόµου σχετικά µε τις εισφορές των γεωργώνκτηνοτρόφων που πρέπει να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του ΕΛΓΑ κ.λπ..
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιλένα Αποστολάκη.
Ο κ. Καρασµάνης έχει το λόγο για δύο λεπτά για να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι προβληµατισµένος εάν πρέπει να συζητήσω αυτήν την
ερώτηση, γιατί ο καθ’ ύλην αρµόδιος κ. Κουτσούκος απουσιάζει.
Βέβαια, σεβόµενος την κυρία Υπουργό, ως συνάδελφο και ως
πολιτικό, θα συζητήσω την ερώτηση αυτή γιατί αφορά ένα πολύ
σηµαντικό και σοβαρό θέµα.
Έχω καταθέσει ένα υπόµνηµα στις 21 Φεβρουαρίου ως αναφορά. Βέβαια η ηγεσία του Υπουργείου µου απάντησε εκπρόθεσµα και όπως ξέρετε ο Κανονισµός µου δίνει το δικαίωµα να την
µετατρέψω σε ζωντανή συζήτηση.
Με το υπόµνηµα που κατέθεσα οι παραγωγοί του Δηµοτικού
Διαµερίσµατος Βρυτών του Δήµου Έδεσσας διαµαρτύρονται για
δύο θέµατα. Πρώτον, για τις υψηλές εισφορές που πρέπει να
πληρώσουν στον ΕΛΓΑ, που τις έχουν χαρακτηρίσει χαράτσια και
όπως επισηµαίνουν, είναι δύο και τρεις φορές παραπάνω από τις
περσινές εισφορές.
Είναι ένα θέµα για το οποίο έχω καταθέσει επερώτηση, που
συνυπογράφουν άλλοι πενήντα τέσσερις συνάδελφοι και το
οποίο θα συζητήσουµε τις επόµενες µέρες.
Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο –και παρακαλώ και εσάς,
κυρία Υπουργέ, να κάνετε το ίδιο- στο δεύτερο πρόβληµα για το
οποίο διαµαρτύρονται οι παραγωγοί, ότι δεν έχετε εκδώσει
ακόµα απόφαση για τις ζηµιές που έχουν υποστεί την άνοιξη του
2009 από δυσµενείς συνθήκες.
Όπως ξέρετε, έχουν κυριολεκτικά υποστεί µεγάλη κατα-
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στροφή οι δενδροκαλλιέργειες όχι µόνο του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Βρυτών, αλλά και όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων
του ορεινού όγκου της Έδεσσας, της Αριδαίας, αλλά και της κορυφογραµµής στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα, που είναι τα χωριά
Πρόµαχοι, Γαρέφι, Νότια, Περίκλεια, Αρχάγγελος. Και αυτοί διαµαρτύρονται ότι δεν τους έχετε αποζηµιώσει.
Έχουν υπάρξει προεκτιµήσεις από την πλευρά των γεωπόνων
του υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ και έχουν αποδείξει οι γεωπόνοι ότι
υπάρχει ζηµία στους κερασοπαραγωγούς από 40% µέχρι 90%,
στα µήλα 40% και ό,τι απέµεινε το έχει αποτελειώσει το φουσικλάδι, στα αχλάδια 50% κ.ο.κ..
Υπάρχουν, λοιπόν, προεκτιµήσεις, επισηµάνεις που δείχνουν
το µέγεθος και την έκταση της ζηµίας και όφειλε η Κυβέρνηση
να προχωρήσει σ’ αυτήν την απόφαση. Άλλωστε υπήρχε δέσµευση και της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά και της κ. Μπατζελή ότι θα προχωρήσει σ’ αυτήν την απόφαση.
Οι άνθρωποι, κυρία Υπουργέ, περιµένουν αυτήν την απόφαση
για να αρθεί αυτή η αδικία και να µην αισθάνονται ως πολίτες
δεύτερης κατηγορίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Αποστολάκη, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έχει το λόγο.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θέλω κατ’ αρχάς να πω ότι ο κ.
Κουτσούκος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, σ’ ένα Συµβούλιο Υπουργών και κατά συνέπεια τη δικαιολογηµένη απουσία του καλύπτω
εγώ. Αφού σπεύσατε όµως να πείτε ότι µε αποδέχεστε ως συνοµιλητή σας, το αναφέρω για να γνωρίζει και η Εθνική Αντιπροσωπεία ότι ο συνάδελφος κ. Κουτσούκος είναι σε µια σηµαντική
αποστολή, δίνοντας µία µάχη σε µία µεγάλη διαπραγµάτευση
που έχει ξεκινήσει για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, µία µεγάλη
πολιτική διαπραγµάτευση µε εξαιρετική σηµασία για τη χώρα
µας και τους αγρότες.
Πέρα από αυτό, µπαίνοντας στην ουσία της ερώτησής σας,
θέλω να αναφερθώ στο πρώτο κοµµάτι και στη συνέχεια θα µιλήσω για το δεύτερο στο οποίο αποδίδετε µεγαλύτερη σηµασία.
Το πρώτο κοµµάτι αφορά ουσιαστικά το σύστηµα γεωργικής
ασφάλισης στη χώρα µας, το νέο σύστηµα καταβολής και υπολογισµού των εισφορών. Θέλω να πω στον κ. Καρασµάνη, τον
ερωτώντα Βουλευτή, αλλά και όλους τους συναδέλφους, ότι τον
Απρίλιο του 2010, που η νέα διοίκηση ανέλαβε τον ΕΛΓΑ, η οικονοµική του κατάσταση είχε ως εξής:
Το χρέος του Οργανισµού ξεπερνούσε τα 4,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ, από τα οποία µέχρι τον Σεπτέµβρη του 2010 αποπληρώθηκαν τα 400 εκατοµµύρια και το υπόλοιπο ήταν 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι η τοκοχρεολυτική δόση του 2010 ανήρχετο σε
410 εκατοµµύρια, ενώ αυτή του 2011 σε 512 εκατοµµύρια.
Η πολιτική αυτή οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια όχι απλώς
στην ήδη επισηµασµένη χρεοκοπία του οργανισµού, αλλά ουσιαστικά στην κατάρρευση του συστήµατος γεωργικής ασφάλισης
στη χώρα µας. Αυτό έγινε γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο προϋπολογισµός του ΕΛΓΑ δεν συνυπολογιζόταν στη γενική κυβέρνηση. Χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο µικροπολιτικών και
πελατειακών σχέσεων.
Έδινε αποζηµιώσεις που δεν καλύπτονταν από το πλαίσιό του
ούτε από το κοινοτικό πλαίσιο. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα κλήθηκε να καταβάλει ποσά σε παραγωγούς για την αντιµετώπιση αγροτικών κινητοποιήσεων. Θυµόµαστε τα περίφηµα
πακέτα Χατζηγάκη, που αθροιστικά ξεπέρασαν τα 825 εκατοµµύρια ευρώ και για τα οποία η χώρα µας ήδη βρίσκεται σε διαδικασία κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πρόστιµα που
έχουν ήδη επιβληθεί στη χώρα µας.
Είναι προφανές ότι εάν αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν θα είχαµε την πλήρη κατάρρευση του γεωργοασφαλιστικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Θα ήθελα λίγο χρόνο και από τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνηση, έβαλε µία κόκκινη γραµµή σ’ αυτήν την κατάσταση αντιλαµβανόµενη ότι αυτή η ιστορία δεν µπορεί να συνεχιστεί. Προχώρησε στην ψήφιση ενός νέου πλαισίου και µε βάση
αυτό, το δηµόσιο αναλάµβανε το συνολικό χρέος του οργανισµού.
Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά στον προϋπολογισµό του
ΕΛΓΑ υπάρχουν πιστώσεις ύψους 65 εκατοµµυρίων ευρώ για
ΠΣΕΑ, φυσικά µετά την ακολουθούµενη διαδικασία της έγκρισης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κόστος των δαπανών που αναλάµβανε ο ΕΛΓΑ για την προστασία της αγροτικής παραγωγής
ήταν συγκεκριµένο για συγκεκριµένους λόγους, όπως προβλέπονται από τον κανονισµό. Επίσης είχαν γραφεί στις πιστώσεις
38 εκατοµµύρια ευρώ, µέρος του κόστους της µισθοδοσίας 18
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η απόδοση της εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ
φτάνει τα 76 εκατοµµύρια ευρώ για το 2011.
Έχουµε, πράγµατι, έναν άλλο τρόπο καταβολής εισφορών,
όπου η εισφορά είναι ποσοστό όχι επί των τιµολογίων αλλά επί
της αγροτικής παραγωγής. Πρέπει να σας πω ότι σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς µας, αυτός ο νέος τρόπος οδηγεί είτε σε
λίγο µεγαλύτερα είτε σε λίγο µικρότερα ποσά για τους παραγωγούς, πάντως σ’ ένα σύνολο το οποίο δεν είναι διαφορετικό από
τα υπολογιζόµενα έσοδα. Τα συνολικά αναµενόµενα έσοδα θα
είναι στα ίδια επίπεδα.
Θέλω να πω ότι µε τον καινούργιο τρόπο της ασφαλιστικής εισφοράς ουσιαστικά αυτό το οποίο µπορούµε να εξασφαλίσουµε
είναι η βιωσιµότητα του ΕΛΓΑ, ενός συστήµατος αγροτικής
ασφάλισης το οποίο βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αναλογικότητα και το οποίο στηρίζει την ελληνική αγροτική παραγωγή.
Παρ’ όλα αυτά, ασφαλώς ένα καινούργιο σύστηµα, και θα έλεγα
ένα καινούργιο σύστηµα εξαιρετικά πολύπλοκο και µε τεχνικές
δυσκολίες, είναι προφανές ότι ειδικά στο νέο ξεκίνηµα της εφαρµογής του µπορεί να έχει και λάθη και παραλείψεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Γι’ αυτό, όπως ξέρετε, η κοινή υπουργική απόφαση αναρτήθηκε και αναµένουµε σχόλια των αγροτών αλλά και των φορέων.
Ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης έχει επανειληµµένως τονίσει ότι θα
υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις, εάν χρειαστούν και εφόσον
υπάρχουν χρήσιµες επισηµάνσεις από την πλευρά των αγροτών
και των παραγωγών, ώστε το νέο αυτό σύστηµα, που έχει σαν
σκοπό να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του ΕΛΓΑ, να θωρακιστεί
µε τις επισηµάνσεις των αγροτών και να γίνει ακόµη πιο στέρεο
και πιο βιώσιµο.
Αναγκαστικά θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, για το δεύτερο ζήτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα δεν υπάρχει πια
δευτερολογία.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα µου δώσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για
να απαντήσω στο ζήτηµα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, είναι ήδη ικανοποιηµένος ο κ. Καρασµάνης. Ή µήπως όχι, κύριε Καρασµάνη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Πώς είµαι ικανοποιηµένος, κύριε
Πρόεδρε; Για όνοµα του θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο
επί τρίλεπτο, για να αναπτύξετε την ερώτησή σας, κύριε Καρασµάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι ικανοποιηµένος
να είµαι; Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε! Η κυρία Υπουργός δικαιολογηµένα τα λέει αυτά, γιατί δεν ήταν σε προηγούµενες συζητήσεις που κάναµε, σε επερωτήσεις στη Βουλή. Έχουµε αναφερθεί
διεξοδικά στο θέµα του χρέους του ΕΛΓΑ. Έχουµε αποδείξει τεκµηριωµένα το πώς προήλθε αυτό το χρέος, ότι το χρέος αυτό
πληρωνόταν κανονικά, ήταν µε εγγύηση του δηµοσίου, µε αποφάσεις υπουργικές, δηµοσιευµένες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο γι’ αυτό το θέµα. Το
έχουµε εξαντλήσει. Έχουµε αναφερθεί διεξοδικά. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Υπουργέ, εγώ βλέπω ότι αποφεύγετε να µπείτε
στο κυρίως θέµα, σ’ αυτό που απασχολεί αυτήν τη στιγµή τους
παραγωγούς. Θα τους αποζηµιώσετε για τις ζηµιές του 2009;
Κύριε Πρόεδρε, ζούµε το θέατρο του παραλόγου! Ο κ. Κου-
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τσούκος στις 6-12-2009 είχε αναγνωρίσει ότι υπάρχουν ζηµιές
του 2009, ότι υπάρχει µειωµένη παραγωγή και κατ’ επέκταση,
υπάρχει µείωση του εισοδήµατος. Πώς, λοιπόν, προχωρείτε σε
άλλες περιοχές και τους εντάσσετε στα ΠΣΕΑ; Δεν µπορείτε να
τους πάτε στον ΕΛΓΑ; Πηγαίνετέ τους στα ΠΣΕΑ, όπως πήγατε
τους παραγωγούς της δυτικής Μακεδονίας. Και ορθώς το πράξατε. Γιατί, λοιπόν, να µην πάνε και οι παραγωγοί της Πέλλας
στα ΠΣΕΑ, να πληρωθούν από τα ΠΣΕΑ; Τι είναι δηλαδή οι παραγωγοί της Πέλλας; Πολίτες β’ κατηγορίας; Είναι παιδιά ενός
κατώτερου θεού; Ή µήπως δεν έχουν «µπάρµπα στην Κορώνη»,
δηλαδή δεν έχουν ένα υψηλόβαθµο στέλεχος που να τους προωθήσει το θέµα, να τους βοηθήσει και να δικαιωθούν; Τι πρέπει
δηλαδή να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;
Δεν πρέπει, κυρία Υπουργέ, να δείτε το θέµα ούτε κοµµατικά
ούτε πολιτικά. Το θέµα είναι εξόχως ανθρώπινο. Οι άνθρωποι
αυτοί επιµένουν να µοχθούν νυχθηµερόν πάνω στη γη. Προσπαθούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Προσπαθούν να
ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Προσπαθούν να βάλουν πέντε δεκάρες στην τσέπη, για
να µπορέσουν να πάρουν τα αναγκαία εφόδια, ώστε να συνεχίσουν την καλλιέργειά τους και να επιβιώσουν. Πώς όµως θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι όταν ο ΕΛΓΑ δεν τους αποζηµιώνει
για ζηµιές που αποδεδειγµένα υπάρχουν και όταν µάλιστα υπάρχει πόρισµα του ΕΛΓΑ που αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζηµία από
40% µέχρι 90%; Να µην επαναλαµβάνουµε τα ίδια πράγµατα.
Είναι, λοιπόν, οι ίδιοι παραγωγοί οι οποίοι δεν αποζηµιώνονται
από το 2009, δεν αποζηµιώνονται για ζηµιές που έχουν υποστεί
το 2010. Είναι οι ίδιοι παραγωγοί που φωνάζουν εδώ και δύο
µήνες -και δεν τους ακούει κανένας- ότι έχουν υποστεί ζηµιά,
ακαρπία στα δένδρα τους. Και δεν τους δίνει κανένας σηµασία.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ένα νούµερο. Είναι άνθρωποι οι
οποίοι παλεύουν, µοχθούν νυχθηµερόν µε τη γη. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί ακόµη από τους εµπόρους για την παραγωγή την οποία έχουν παραδώσει, την
περυσινή σοδειά τους.
Να σας πω και κάτι άλλο σηµαντικό, κυρία Υπουργέ. Πριν από
λίγο µου τηλεφώνησαν οι ίδιοι αυτοί παραγωγοί και µου είπαν
ότι µέσα σε δύο ώρες υπήρξαν τρεις χαλαζοπτώσεις. Ήταν βιβλική η καταστροφή. Οι παραγωγές όλων αυτών των δηµοτικών
διαµερισµάτων των ορεινών όγκων της Έδεσσας και της Αλµωπίας καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη χαλαζόπτωση. Αντιλαµβάνεστε σε τι δεινή οικονοµική και ψυχολογική κατάσταση, σε τι
απόγνωση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Κι εσείς τους ζητάτε
να πληρώσουν αυτές τις υψηλές εισφορές! Από τη στιγµή που
δεν αποδέχεστε τις ζηµίες που έχουν υποστεί και δεν αποζηµιώνονται, αναρωτιούνται για το πώς θα ανταποκριθούν οι άνθρωποι
αυτοί, ώστε να µπορέσουν να φανούν συνεπείς απέναντι στον
ΕΛΓΑ και να πληρώσουν αυτές τις υψηλές εισφορές, τις οποίες
έχουν χαρακτηρίσει «χαράτσι».
Περιµένω, λοιπόν, µία δίκαιη, σωστή απάντηση, κυρία
Υπουργέ. Εάν δεν την πάρω, θα έρθει ο κ. Κουτσούκος. Θα µπορούσε να έρθει κι ο κ. Σκανδαλίδης -εγώ αναγνωρίζω ότι είναι
στις Βρυξέλλες- που είναι καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός. Εσείς
δεν είστε. Αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία την οποία αντιµετωπίζετε
και συµπάσχω γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Μιλένα
Αποστολάκη, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Καρασµάνη, όντως δεν είµαι καθ’ ύλην αρµόδια. Πρέπει να σας πω όµως ότι δεν αντιµετωπίζω καµµία δυσκολία. Αντιµετωπίζω µε πολύ µεγάλο αίσθηµα ευθύνης τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αγρότες στη χώρα µας. Δεν
έχω εγώ δυσκολία. Αντιλαµβάνοµαι, όπως κι εσείς, το µόχθο και
τον κόπο τους και φαντάζοµαι ότι τον αντιλαµβάνεστε κι εσείς
ευρύτερα και όχι περιχαρακωµένα στην εκλογική περιφέρειά
σας. Ασφαλώς αγωνιάτε κυρίως και κατ’ αρχάς γι’ αυτούς. Αγωνιάτε όµως, ως ένας υπεύθυνος εκπρόσωπος του ελληνικού
λαού, και για τους παραγωγούς της δυτικής Μακεδονίας και για
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τους παραγωγούς της πατρίδας µου, της Κρήτης, και για τους
παραγωγούς συνολικά της χώρας.
Το ζήτηµα σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς της Πέλλας δεν
είναι το εάν υπέστησαν ή δεν υπέστησαν ζηµιά. Δεν έρχεται κανείς να αµφισβητήσει το αν οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν ζηµιά.
Το ζήτηµα είναι εάν η ζηµιά που υπέστησαν ανήκει στα καλυπτόµενα από τον ΕΛΓΑ ασφαλιστικά αίτια, εάν συνιστά ζηµία η οποία
ως ασφαλιστικός κίνδυνος καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.
Πρέπει, δε, να σας πω ότι γι’ αυτές τις ζηµιές δόθηκε εντολή
του τότε Προέδρου, κ. Κατσαρού, και προθεσµία υποβολής άτυπων δηλώσεων εκ µέρους των παραγωγών στο αρµόδιο υποκατάστηµα ΕΛΓΑ της Βέροιας, µε σκοπό τη διενέργεια δειγµατοληπτικών επισηµάνσεων σε περίπτωση κατ’ εξαίρεσιν κάλυψής
τους, γιατί αναγνωριζόταν από τότε ότι δεν υπάγονται στους
ασφαλιστικά καλυπτόµενους κινδύνους. Πράγµατι, λοιπόν, όπως
γνωρίζετε πολύ καλά, δεν υποβλήθηκαν ποτέ κανονικές δηλώσεις ζηµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού του ΕΛΓΑ,
–καθώς δεν ήταν καλυπτόµενα ασφαλιστικά αίτια- δεν καταβλήθηκαν τέλη εκτίµησης, δεν διενεργήθηκαν εξατοµικευµένες εκτιµήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 18, και δεν κοινοποιήθηκαν
πορίσµατα. Και είναι εντυπωσιακό το ότι η προηγούµενη κυβέρνηση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Δεν υπήρξε απόφαση. Αυτό είναι
το ζητούµενο: η απόφαση.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Και είναι δεδοµένο ότι η προηγούµενη κυβέρνηση κράτησε σε οµηρία τους παραγωγούς αυτούς εν όψει των
επικείµενων εκλογών.
Στη συνέχεια, σας επαναλαµβάνω και πάλι, κύριε Καρασµάνη,
ότι τα αίτια –και ας µην µπούµε τώρα σε λεπτοµέρειες γεωπόνων,
τις οποίες πήρατε εγγράφως,…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Υπάρχουν και τα ΠΣΕΑ, κυρία
Υπουργέ.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τα ΠΣΕΑ, όπως γνωρίζετε, απαιτούν την τήρηση
µιας συγκεκριµένης διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν ένα χρόνο
µετά να πάµε στα ΠΣΕΑ κι ενώ δεν έχουν προηγηθεί όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Πριν από τρεις µήνες βάλατε
τους άλλους νοµούς.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για την τήρηση της διαδικασίας των ΠΣΕΑ, επειδή δεν τηρήθηκε
καµµία από τις προβλεπόµενες διαδικασίες κι επειδή η χορήγηση
ΠΣΕΑ χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηµαίνει εκ των
υστέρων επιβολή υψηλότατων προστίµων στη χώρα, που την
έχουν οδηγήσει στο σηµερινό αδιέξοδο και στην απόλυτη ανυποληψία της στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλους
αυτούς τους λόγους δεν ήταν δυνατή η τήρηση της διαδικασίας
αυτής.
Είναι διαφορετική η περίπτωση των παραγωγών που έχουν
πληγεί από χαλαζόπτωση, γιατί είναι ασφαλιστικός κίνδυνος καλυπτόµενος από τον ΕΛΓΑ, και γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον
κανονισµό του ΕΛΓΑ, ούτως ώστε να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Δεν είστε ενηµερωµένη, κυρία
Υπουργέ, και θα έρθει ο κ. Κουτσούκος για να απαντήσει. Από
σεβασµό στο πρόσωπό σας παρέµεινα στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ την
κυρία Υφυπουργό.
Θα προηγηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 14719/11-4-2011
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και
τα ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006).
Ο κ. Μουσουρούλης έχει το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου
να διατυπώσει την ερώτησή του.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τον κανονισµό 1405/2006 ακριβώς επειδή αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες
της ζωικής και φυτικής παραγωγής στα νησιά του Αιγαίου. Με
βάση αυτόν τον κανονισµό, προβλέπονται µέτρα για τη στήριξη
της παραγωγής, για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και για το
εµπόριο αγροτικών προϊόντων µεταξύ των νησιών και βέβαια, για
τον απρόσκοπτο εφοδιασµό τους σε αγροτικά προϊόντα. Βάσει
του κανονισµού τα κράτη-µέλη οφείλουν να καταρτίσουν ένα
πρόγραµµα υποδεικνύοντας τα προϊόντα και τις κατηγορίες που
ενισχύουν, καθώς και το ύψος των δαπανών.
Γνωρίζετε, επίσης, κυρία Υπουργέ, ότι η µαστίχα την οποία
ενέταξε το 2007 η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στον κανονισµό αυτό αποτελεί ένα µοναδικό, ποιοτικό και επώνυµο προϊόν
το οποίο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι έντονα εξαρτηµένο από
επιδοτήσεις, χρήζει περισσότερης στήριξης µε ένα και βασικό
στόχο: Να καταστεί ελκυστική η καλλιέργεια και να αντιµετωπιστούν τα δηµογραφικά προβλήµατα που στην ουσία οδηγούν σε
συρρίκνωση της γεωργικής παραγωγής αλλά και να αναπτυχθεί
η επιχειρηµατικότητα γύρω από τη µεταποίηση του προϊόντος.
Με την ερώτησή µου ζήτησα να µε πληροφορήσετε τα εξής:
Πρώτον, ποιο είναι το συνολικό ποσό της περιόδου 2007-2010,
για να δούµε την εξέλιξη της χρηµατοδότησης. Δεύτερον, ποιά
είναι η κατανοµή του ποσού αυτού µεταξύ των διάφορων προϊόντων, για να δούµε εάν υπάρχει ορθολογισµός στην κατανοµή
αυτή; Τρίτον, ποιο είναι το συνολικό ποσό του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού, για να δούµε αν έχει ενεργοποιηθεί το µέρος
αυτό του κανονισµού; Τέταρτον, εάν προτίθεσθε –και αυτό είναι
το πιο σηµαντικό αυτή τη στιγµή για µένα- να αυξήσετε την ενίσχυση της µαστίχας για το 2011 και σε ποιο ποσό θα ανέλθει η
αύξηση αυτή, ακριβώς για να δούµε τη σηµασία που αποδίδετε
σ’ αυτό το µοναδικό προϊόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ, θα ήθελα να ανοίξω µία παρένθεση, κύριε Πρόεδρε, για
να σηµειώσω το εξής: Η µαστίχα συνδέεται µε µία επίπονη διαδικασία καλλιέργειας µε την προετοιµασία των δέντρων, και τη
συλλογή να γίνονται πολλές φορές µε πρωτόγονες µεθόδους,
όπου απαιτούνται δώδεκα έως δεκαοκτώ ώρες δουλειάς την
ηµέρα για µία απόληψη κατά µέσο όρο περίπου εκατόν πενήντα
γραµµαρίων ανά δέντρο.
Πέµπτον, πότε θα ενεργοποιηθεί το µέτρο 1.2.3. του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και εάν υφίσταται γενικότερος σχεδιασµός για την ένταξη της µαστίχας σε παράλληλες
δράσεις του Υπουργείου σας, προκειµένου να δούµε εάν ο κανονισµός 1405/2006 λειτουργεί συµπληρωµατικά µε αυτές, προκειµένου να αυξάνεται, να εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσµα.
Κλείνω µε δύο τελευταίες ερωτήσεις: Εν όψει της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής –είπατε ότι ο Υπουργός
είναι στις Βρυξέλλες γι’ αυτόν το λόγο- ποιες είναι οι προτάσεις
σας για τα µοναδικά προϊόντα της Χίου; Τέλος, ποια είναι η θέση
σας για την αναθεώρηση του κανονισµού 1405/2006 που τώρα
βρίσκεται σε εξέλιξη;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. Μιλένα Αποστολάκη, Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουσουρούλη, η ερώτησή σας έχει πολύ συγκεκριµένη
δοµή µε πέντε ερωτήµατα, τα οποία είναι πολύ εύλογα διατυπωµένα και µε πολλή χαρά απαντώ για ένα προϊόν, το οποίο είναι,
πράγµατι, µοναδικό, έχει ιδιαιτερότητες και έχει εµπνεύσει µία
πολύ ωραία ελληνική ταινία. Είναι ένα προϊόν ασφαλώς µε προστιθέµενη αξία που ανοίγει πολύ µεγάλες δυνατότητες και έχει
τεράστια σηµασία για την τοπική οικονοµία, για την κοινωνική συνοχή στο νησί και για το λόγο αυτό, η πολιτεία πρέπει να το στηρίξει µε πολλές συνέργειες.
Με τον κανονισµό 1405 και τον 1914 του συµβουλίου και της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επιτροπής αντίστοιχα, θεσπίστηκαν ειδικά µέτρα για τα µικρά
νησιά του Αιγαίου, εξαιρώντας την Κρήτη και την Εύβοια. Και το
λέω αυτό, γιατί έχουµε συνεχώς πιέσεις από τις περιοχές αυτές
και πρέπει, πράγµατι, να δούµε πώς θα µπορέσουµε να τις στηρίξουµε. Εν πάση περιπτώσει, οι κανονισµοί αυτοί προβλέπουν
µέτρα είτε για τη χορήγηση ενισχύσεων για τη στήριξη ορισµένων τοπικών προϊόντων είτε για την ικανοποίηση αναγκών των
παραγωγών σε εφόδια.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο κοµµάτι που σας ενδιαφέρει, τη στήριξη των τοπικών προϊόντων και άρα τη µαστίχα, για τη περίοδο
2007-2010 ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ξεπέρασε τα 24 εκατοµµύρια ευρώ. Συγκεκριµένα ήταν 24.477.000
ευρώ ανά έτος. Από το ποσό αυτό τα 19 εκατοµµύρια ήταν για
τη στήριξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής.
Πιο συγκεκριµένα για τη µαστίχα Χίου από το 2007 προβλέπεται το µέτρο διατήρησης παραδοσιακής καλλιέργειας µαστίχας.
Για το µέτρο αυτό έχουµε το ποσό των 900.000 ευρώ που είχε
κατανεµηθεί αρχικά το 2007 και το οποίο αυξήθηκε από το 2009
και µετά στο 1.150.000 ευρώ. Έχω έναν πίνακα για εσάς. Για την
οικονοµία του χρόνου θα σας τον δώσω, για να µην αναγιγνώσκω
την κατανοµή ανά προϊόν, την οποία ζητάτε µε την ερώτησή σας.
Πέραν, όµως, απ’ αυτήν την αύξηση του προϋπολογισµού,
στην οποία αναφέρθηκα για τη στήριξη της καλλιέργειας, µετά
από αιτήµατα των µαστιχοπαραγωγών και σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίστηκε για την απλούστερη διαχείριση και για τον καταλληλότερο έλεγχο αυτής της χρηµατοδοτικής δοµής µία διαφοροποίηση στο πρόγραµµα, όπου πλέον
η ενίσχυση δεν δίνεται ανά δέντρο, όπως δινόταν στο παρελθόν,
αλλά δίνεται ανά κιλό. Αυτό θα βοηθούσε στη λειτουργία του
προγράµµατος, στη διαφάνεια, σε µία πιο παραγωγική τοποθέτηση των ενισχύσεων αυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Το πρόγραµµα του 2011, όπως διαµορφώθηκε µετά την τροποποίηση που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο
του 2010 προβλέπει το ποσό του 1.150.000 ευρώ για στήριξη της
παραδοσιακής καλλιέργειας της µαστίχας, όσα δηλαδή ακριβώς
προβλεπόντουσαν και το 2010. Οποιαδήποτε τροποποίηση των
ετήσιων προγραµµάτων, πραγµατοποιείται όπως ξέρετε, µέσα
στα όρια του συνολικού προϋπολογισµού των 24.477.000 ευρώ
ανά έτος που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
αποφασίζεται µετά από συνεκτίµηση των αναγκών στήριξης.
Στην Γ’ Προγραµµατική Περίοδο η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου εντάχθηκε στο µέτρο 2-1 και ο επιλέξιµος προϋπολογισµός του έργου αυτού ανήλθε σε 1.217.000 ευρώ στον οποίο
αντιστοιχούσε δηµόσια δαπάνη ύψους 791.000 ευρώ.
Με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης του
µέτρου 2-1, στις 23 Μαρτίου του 2005 –και το λέω αυτό, γιατί
είναι µία απόφαση της προηγούµενης κυβέρνησης, όχι θετική
κατά την άποψή µας- η δράση 911 στην οποία εντασσόταν και η
µεταποίηση της µαστίχας, όπως ξέρετε, καταργήθηκε. Η δράση
δηλαδή αφαιρέθηκε στην τρίτη προκήρυξη που έγινε στην Γ’
Προγραµµατική Περίοδο.
Για το µέτρο 123Α για το οποίο ρωτάτε που θα προκηρυχθεί
για δεύτερη φορά στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, θέλω
να είµαι απόλυτα συνεπής απέναντί σας, γι’ αυτό δεν θέλω να
δώσω µία ηµεροµηνία. Θέλω να σας πω ότι θα µπορούσε να είναι
και εντός του Μαΐου. Για να µην είµαι, όµως, ασυνεπής, περιορίζοµαι στο να πω ότι στο αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα
προβλέπεται η ενίσχυση µονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης
και συσκευασίας µαστίχας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήµατος και δεδοµένου ότι
η µαστίχα είναι ένα παραδοσιακό γεωργικό προϊόν της Χίου, το
οποίο περιλαµβάνεται στον πίνακα µε τα γεωργικά προϊόντα που
ορίζονται στο άρθρο 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η µεταποίησή της µπορεί να επιδοτηθεί. Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους συµπεριέλαβε αυτή τη δράση στην πρότασή του για την αναθεώρηση
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Εφόσον αυτή η πρό-
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τασή µας για αναθεώρηση εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα µπορέσει µετά από τροποποίηση των δράσεων...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): ...της ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης να συµπεριληφθεί στην επόµενη προκήρυξη του µέτρου 123
Α.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Μουσουρούλης έχει
το λόγο για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή αναφερθήκατε στην ταινία «Το δέντρο που πληγώναµε», θα έλεγα ότι στην απάντησή σας ταιριάζει πολύ ο τίτλος:
«Το νησί που πληγώναµε». Αυτό έγινε σήµερα, κυρία Υπουργέ.
Πληγώσατε το προϊόν και το νησί. Να σας πω γιατί;
Θυµίζω πρώτα απ’ όλα, ότι το 2009 η Ελλάδα είχε αιτηθεί και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποδεχθεί, το ποσό του 1.150.000
ευρώ. Άρα, µου λέτε ότι βρισκόµαστε σε συνθήκες 2009. Εγώ
σας ρώτησα να µου πείτε, υπήρξε κάποια αύξηση πέραν των
1.150.000 ευρώ που να επιβεβαιώνει, πράγµατι, τη σηµασία που
αποδίδει η Κυβέρνησή σας στο προϊόν αυτό. Δεν πήρα απάντηση
σ’ αυτό. Θα δω τους πίνακες και θα επανέλθω.
Επειδή εσείς είστε το επισπεύδον Υπουργείο, γνωρίζετε ότι µε
βάση τα χαρακτηριστικά και τις διεθνείς προοπτικές της µαστίχας, θα έπρεπε όλα τα µέτρα που προβλέπονται στα διάφορα
προγράµµατα, αλλά και στον κανονισµό 1405/2006, να λάβουν
τη µορφή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος στήριξης του
προϊόντος.
Αναφερθήκατε σε επόµενη προκήρυξη του µέτρου 1.2.3. του
Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», η οποία ενδέχεται να συµπεριλάβει ή θα συµπεριλάβει τη µεταποίηση και τυποποίηση του προϊόντος σε συνέχεια της προηγούµενης
προκήρυξης η οποία είχε ακυρωθεί. Με πολλή χαρά να υποδεχθούµε την νέα προκήρυξη. Αλλά, δεν είναι αυτό το θέµα της
ερώτησης. Το θέµα της ερώτησης είναι ξεκάθαρο -αφορά στον
14005/06.
Για εµάς, η προστασία, η ποιοτική αναβάθµιση και η διεθνής
προώθηση και προβολή της µαστίχας έχει πολύ µεγάλη σηµασία
και αφορά το ίδιο το νησί.
Προτείνουµε, λοιπόν, ένα πακέτο µέτρων που να αξιοποιεί όλα
τα διαθέσιµα εργαλεία, το «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», το
ΕΣΠΑ, τον κανονισµό 1405 κτλ. για να ενισχύσει την καλλιέργεια,
να πιστοποιήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, να επιµορφώνει τους αγρότες, να χρηµατοδοτεί τις απαραίτητες έρευνες –θα
αναφερθώ εδώ στο Πρόγραµµα «ΕΠΑΝ ΙΙ» -το οποίο θα πρέπει
να επικεντρωθεί σε επιστηµονικές έρευνες για το προϊόν αυτόκαι βέβαια, να ενισχύει τα εµπορικά δίκτυα και τις εξαγωγές, δεδοµένου ότι η παραγωγή της µαστίχας, κυρία Υπουργέ, δεν επιβαρύνει το ισοζύγιο, αφού δεν υπάρχει θέµα εισαγωγής
µηχανηµάτων από το εξωτερικό.
Εσείς, η Κυβέρνησή σας, αγνοώντας επιδεικτικά όλα όσα προανέφερα αλλά και τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί του προϊόντος και βέβαια όλος ο αγροτικός κόσµος της
χώρας, τι κάνετε; Επιβαρύνετε την αγροτική παραγωγή, τα αγροτικά εφόδια µε την αύξηση του ΦΠΑ και την αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Συνεχίζετε. Αυξήσατε τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, τις τετραπλασιάσατε. Αναφέρθηκε προηγουµένως σε αυτό και ο κ. Καρασµάνης.
Αυξήσατε επίσης, το τµήµα της παραγωγής, που δεν αποζηµιώνεται. Και ποιο είναι το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα είναι να
καθοδηγείται εσφαλµένα ο αγρότης, να µην πιστεύει στην αξία
της ασφάλισης, να είναι δηλαδή σε λάθος κατεύθυνση, αλλά και
να επιβαρύνεται οικονοµικά σε µια εποχή κρίσης.
Επίσης, θέλω να προσθέσω και κάτι τελευταίο σε σχέση µε τις
επιβαρύνσεις. Εκτός των άλλων, καθυστερείτε και τις αποζηµιώσεις από τα ΠΣΕΑ. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Υπήρξε φωτιά τον Αύγουστο του 2009 στην περιοχή
Καµαρωτή της Χίου, που έκαψε µαστιχόδεντρα, και κανείς δεν
έχει µέχρι στιγµής αποζηµιωθεί. Θα ήθελα να ακούσω κάτι γι’

10671

αυτό. Έχουν περάσει δεκαπέντε, δεκαεπτά µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το θέµα των συνεταιρισµών. Θα
ήθελα την προσοχή σας. Δεν είναι ανάγκη να τοποθετηθείτε,
τώρα νοµίζω, όµως, ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει κάποια στιγµή,
να κατανοήσει, ότι για τους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, δεν
µπορούµε να δεχθούµε καµµία διαφορετική εξέλιξη.
Οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί µαστιχοπαραγωγών είναι
ενεργοί, αποδίδουν, έχουν κερδοφορία, είναι χρήσιµοι και σε
καµµία περίπτωση δεν πρέπει να αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο
της πρότασης που έχει κάνει η Κυβέρνηση για το θέµα αυτό. Και
βέβαια, δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η δευτεροβάθµια οργάνωσή τους, η ένωση µαστιχοπαραγωγών.
Μπορεί –και το αναγνωρίζω αυτό- να υπάρχουν συνεταιρισµοί
σφραγίδες και εκεί να χρειάζεται παρέµβαση, όµως, κυρία
Υπουργέ, αυτό δεν αφορά στη µαστίχα.
Θα ήθελα τέλος –και κλείνω µε αυτό κύριε Πρόεδρε- να µου
απαντήσετε ξεκάθαρα στην ερώτηση που σας έκανα για τον κανονισµό, εάν δηλαδή το ποσό που είχε προβλεφθεί και κατανεµηθεί το 2009, δηλαδή το 1.150.000 αυξάνεται ή όχι;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Μιλένα Αποστολάκη, για να δευτερολογήσει.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, η στήριξη των αγροτών είναι µία προτεραιότητα στην οποία οι πάντες συµφωνούν, οι πάντες συγκλίνουν.
Έχει σηµασία να βλέπει κανείς µέσα από τις πολιτικές και τις
πρωτοβουλίες ποιος εν τοις πράγµασι µπορεί και το υλοποιεί µε
συνέπεια, µε έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει σήµερα ένα δηµοφιλές και δηµαγωγικό περιεχόµενο και αύριο σηµαίνει οδύνες για
τη χώρα, επιβολή προστίµων και άρα από την άλλη πλευρά να
παίρνει πίσω αυτά τα οποία δίνει.
Το λέω αυτό, γιατί αναφερθήκατε σε µία σειρά από πολιτικές
και πράξεις τις οποίες θα πρέπει κανείς να τις δει σε µία αλληλουχία, να δει πώς έχουµε φτάσει µέχρι εδώ, ποια είναι η σηµερινή κατάσταση, η σηµερινή οικονοµική συγκυρία, τι ασφυκτικά,
περιοριστικά, δηµοσιονοµικά πλαίσια θέτει για την Κυβέρνηση
και πώς, παρ’ όλα αυτά σε αυτήν την εξαιρετικά περιοριστική δηµοσιονοµική συγκυρία, αυτή η Κυβέρνηση ήταν αυτή που αύξησε
την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες από το 7% στο 11% και
ενώ η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες τεράστιας και πρωτόγνωρης
δηµοσιονοµικής κρίσης.
Άρα, µέσα σε αυτά τα εξαιρετικά περιοριστικά δεδοµένα η
προτεραιότητα για την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη στήριξη της
αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τοµέα νοµίζω ότι
είναι δεδοµένη και υπηρετούµενη εν τοις πράγµασι µε πολύ µετρήσιµες πολιτικές.
Το µέτρο 123A, στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο θα προκηρυχθεί άµεσα, είναι ένα µέτρο µέσα από το οποίο θα µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν πολύ ουσιαστικές δράσεις. Αναµένουµε και
θα περιµένουµε µετά και από τη σηµερινή µας συζήτηση µε πολύ
ενδιαφέρον τις προτάσεις των ενώσεων και των µαστιχοπαραγωγών, προκειµένου να ενταχθούν.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Γιατί υπάρχουν συνέργειες. Είναι
ο κανονισµός στον οποίο αναφερθήκατε και για τον οποίο, όπως
ξέρετε, η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη εν όψει της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η πάγια θέση του Υπουργείου είναι η δυνατότητα αύξησης του συνολικού
προϋπολογισµού. Σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τον κανονισµό 1405
αυτό θα παλέψουµε και θα επιχειρήσουµε αυτό µε όλες µας τις
δυνάµεις.
Στόχος µας είναι να µπορέσουµε να ενισχύσουµε την προώθηση των τοπικών προϊόντων για την ενίσχυση του εισοδήµατος
των παραγωγών. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ποικιλοτρόπως.
Γίνεται µέσα από τις δυνατότητες που δίνει ο και ο κανονισµός
για την προώθηση των προϊόντων.
Η µαστίχα, όπως ξέρετε, είναι από το 1997 ΠΟΠ. Οι δυνατό-
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τητες που έχει µέσα από την ένταξή της σε αυτόν τον κατάλογο
είναι πολλές, µέσα από τη συµµετοχή της σε προγράµµατα ενίσχυσης και προώθησης, για τα οποία υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι διατίθενται για την ενίσχυση αυτών
των προϊόντων.
Άρα, η θέση µας σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του κανονισµού 1405 είναι σαφής. Οι δυνατότητες που παρέχει ο κανονισµός 3/2008 σε σχέση µε ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης
είναι δεδοµένες. Η ένταξη της µαστίχας σε αυτά, για να προωθηθούν οι εξαγωγές στην Ευρώπη, σε τρίτες χώρες, είναι επίσης
δεδοµένη. Σε ό,τι αφορά τον επιµερισµό και τον καταµερισµό
των ποσών ο πίνακας αυτός είναι στη διάθεσή σας.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των συνεταιρισµών, θέλω να σας πω
το εξής:
Όπως γνωρίζετε, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει παρουσιαστεί σε πρώτη ανάγνωση
στο Υπουργικό Συµβούλιο, έχει αναρτηθεί σε δηµόσια διαβούλευση στον ιστότοπο της ανοιχτής διακυβέρνησης. Πέρα από
αυτήν τη διαδικτυακή διαδικασία η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης βρέθηκε το διάστηµα που πέρασε στους περισσότερους
από τους νοµούς της χώρας συζητώντας µε τους παραγωγούς
και τις ενώσεις τους το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου αυτού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί έχουµε και το νοµοθετικό έργο.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μία από τις βασικές παραµέτρους και στοχεύσεις αυτού του
νοµοσχεδίου είναι η στήριξη και η θωράκιση αυτού ακριβώς του
είδους των συνεταιρισµών που περιγράφετε µέσα από τους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς µαστιχοπαραγωγών της Χίου. Δηλαδή, να στηριχθούν, να ενισχυθούν και να αποτελέσουν την
εµπροσθοφυλακή και την προµετωπίδα για την ενίσχυση της
αγροτικής µας παραγωγής και το άνοιγµά τους σε ευρωπαϊκά
και διεθνή δίκτυα διανοµής και εµπορίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 14852/12-4-2011 ερώτηση της
Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας
Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα κέντρα ειδικής αγωγής
ιδιωτικού δικαίου.
Στην ερώτηση της κ. Κανέλλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Το λόγο έχει η κ. Λιάνα Κανέλλη για δύο λεπτά, για να διατυπώσει την ερώτησή της.
Ορίστε, κύρια Κανέλλη, έχετε το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αυτά τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι κέντρα ειδικής αγωγής. Και όταν λέµε κέντρα
ειδικής αγωγής, µιλάµε για παιδιά µε νοητική στέρηση, για κωφά,
για αυτιστικά, για παιδιά µε κινητικές ανάγκες. Δηµιουργήθηκαν
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας µε
το εξής σκεπτικό, κατά λέξη όπως είναι στο νόµο: «Θα είναι πιο
ευέλικτα, πιο αποτελεσµατικά, µακριά από τις γραφειοκρατίες
του δηµοσίου» και που θα ήταν πιο εύκολη η στήριξη του κράτους.
Οι εργαζόµενοι σε αυτά έχουν να πληρωθούν από δύο έως
οκτώ µήνες. Ξέρω ότι τους καταβάλατε µία δόση. Αυτή η µία
δόση είναι ούτε το 1/10 των δεδουλευµένων.
Το 2010 οι περικοπές σε αυτά τα ιδρύµατα ήταν µεσοσταθµικά
34%. Όποια και να είναι η κρίση σε αυτήν τη χώρα –«µάλλιασε η
γλώσσα µου», τα έλεγα σε συνάδελφό σας του Υπουργείου Παιδείας πριν από λίγες µέρες εδώ µέσα για τα ΑΜΕΑ- δεν είναι δυνατόν να την πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι εργαζόµενοι
κάθονται και εργάζονται από τις πιο πικρές, τις πιο δύσκολες, τις
πιο -πώς να σας το πω;- βαριές δουλειές που µπορεί να κάνει κάποιος, όπου χρειάζεται και ψυχή και εντιµότητα και δουλεύουν
απλήρωτοι. Και οι γονείς πάνε και πληρώνουν από πάνω! Πλη-
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ρώνουν και µη µου πείτε ότι δεν πληρώνουν. Αναγκάζονται και
πληρώνουν παραπάνω και συνεχώς παραπάνω.
Για παράδειγµα, η «Εστία Ειδικής Αγωγής στο Ψυχικό», ο
«Ερµής», η «Θεοτόκος», η «Μέριµνα της Πάτρας», η «Μαργαρίτα», η «Παµµακάριστος», η «Έγνοια», η «Αµυµώνη», όλα αυτά
κλείνουν. Πρακτικά θα κλείσουν. Δεν αντέχουν οι γονείς. Δεν
αντέχουν!
Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι αυτά χρηµατοδοτούνται από το
κράτος, χρηµατοδοτούνται από τα ταµεία, όπου πηγαίνουν οι γονείς και θα σας πω πώς λειτουργούν, για να είµαστε ειλικρινείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πάει ο γονιός εκεί, γράφει δέκα, για παράδειγµα, ψυχοθεραπείες στο ταµείο, τις παίρνει το κέντρο και αφού τις πάρει το κέντρο, µετά αυτές δεν γίνονται ποτέ, εναποτίθεται το παιδί εκεί
και η λογοθεραπεία, η εργασιοθεραπεία, η κινησιοθεραπεία γίνεται έξω.
Ξέρετε ότι στην «Ίριδα» οι γονείς πληρώνουν 1.800 ευρώ το
µήνα; Ποιοι γονείς; Έχει φτιαχτεί µια ελίτ. Στο ΚΕΑΤ, στο Κέντρο
Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών, εκεί µε τα παιδιά
συµβαίνει το εξής -και µη µου µιλήσετε για γκέτο, γιατί έχω στοιχεία, έχω έρευνες, έχω τα πάντα να σας φέρω και δεν µπορείτε
να µου φέρετε ούτε µία που να λέει ότι είναι γκετοποίηση η ειδική
αγωγή και η ειδική εκπαίδευση, ούτε µία, ούτε ευρωπαϊκή, ούτε
αµερικάνικη, για να λέµε αλήθειες εδώ µέσα- είναι οι πενήντα εργαζόµενοι απλήρωτοι πέντε µήνες από το αστικό Σωµατείο
«Πρωτοπορία».
Εκεί ξέρετε ποιος είναι ο πόρος, κύριε Πρόεδρε; Είναι το 1%
από το 1989 της διαφηµιστικής δαπάνης των καναλιών. Πέφτει
η διαφηµιστική δαπάνη των καναλιών και µένουν απλήρωτοι οι
πενήντα, οι οποίοι δεν έχουν µονιµοποιηθεί, εκπαιδεύουν τυφλούς και είναι αναντικατάστατοι. Δεν πάει άλλο! Είναι εκφασισµός-ναζισµός. Μετεξελίσσεται σε τέτοια πολιτική, σε καιάδα.
Διότι, για παράδειγµα, λέγονται και εδώ µέσα µερικά πράγµατα, τα οποία είναι ψευδή. Έλεγα την άλλη φορά ότι κλείνετε
το κέντρο κωφών και µου απαντήσατε -ως Κυβέρνηση µιλάω«Αργυρούπολη και Δροσιά» και µάλιστα, µε πρόσχηµα να µη συστεγάζονται τα ανήλικα µε τους ενήλικες. Να σας πω το ψέµα
ωµά; Η υπόθεση της Δροσιάς είναι υπόθεση φιλανθρώπων. Στη
Δροσιά στεγάζονται εκατόν πενήντα ενήλικες κωφοί από την
επαρχία χάρη σε φιλανθρώπους. Και τώρα πάτε το σχολείο εκεί,
ακριβώς επειδή διαλύθηκε το οικοτροφείο στην Αθήνα και θα ξανασυστεγάζονται τα ανήλικα στη Δροσιά µε τους ενήλικες.
Και µία τελευταία κουβέντα και σταµατάω, για να µου απαντήσετε, γιατί ούτως ή άλλως θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε.
Δεν έχετε άλλα περιθώρια να κόψετε από εκεί. Θα σας πω µια
αλήθεια να την ακούσει και το Σώµα, να την ακούσουν και συνάδελφοι, γιατί δεν την ξέρουν όλοι. Τα αυτιστικά παιδιά και τους
αναπήρους όποτε τα χρειάζεται, για παράδειγµα, ο καπιταλισµός
τα χρησιµοποιεί. Ξέρετε ότι από το 1985 έχει απαγορευτεί στην
Αµερική η έρευνα για τα αυτιστικά στα πανεπιστήµια. Υπήρχαν
δύο κέντρα. Υποχρεωτικά την ασκεί µόνο το Πεντάγωνο. Και την
κάνει το Πεντάγωνο, γιατί είναι πρώτη ύλη για σφάξιµο στο Ιράκ
και οπουδήποτε αλλού και για τη µελέτη των εγκεφάλων και όλα
τα σχολεία για τα αυτιστικά στην Αµερική µετατράπηκαν σε σχολεία στράτευσης και χρηµατοδότησης από το αµερικανικό Πεντάγωνο.
Αν σκοπεύουµε να πάµε σε κάτι τέτοιο και είτε µε τη λοταρία
είτε µε τις διαφηµίσεις δεν µπορούµε να στηρίξουµε και κόβουµε
από αυτούς, που λέτε ότι είναι δεκαεννιά, δεκαπέντε, είκοσι δύο
χιλιάδες, θα σας πω ότι δεν είναι. Με βάση τα στατιστικά της Ευρώπης, υπάρχουν στην Ελλάδα αυτήν τη στιγµή χαµένα από το
σύστηµα, χωρίς καµµία αποκατάσταση και καµµία εκπαίδευση,
µε τους µικρότερους υπολογισµούς, τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδες παιδιά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Κανέλλη, παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ...µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες και αναπηρίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και είναι η χώρα που οργανώνει την Παρα-
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ολυµπιάδα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
Έλεος!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Έλεος! Βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Την προηγούµενη φορά δεν ανακράξατε,
όµως, γιατί απαντούσε η κ. Αποστολάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Κανέλλη, παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ο Πρόεδρος θα το κρίνει, όχι εσείς. Παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Παρακαλώ πολύ να µη δέχοµαι από συναδέλφους παραινέσεις, αλλά από εσάς µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης Τιµοσίδης, έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κ. Κανέλλη έχει κάνει µία ερώτηση µε την οποία έχει θίξει
ένα από τα σοβαρότερα, νοµίζω, θέµατα που πρέπει επιτέλους
να αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί. Είναι αλήθεια ότι στον τοµέα της
πρόνοιας όλα τα προηγούµενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις δεν
καταφέραµε να κάνουµε ένα επαρκές, θα έλεγα, ένα τουλάχιστον ανεκτό σύστηµα πρόνοιας, τέτοιο ώστε να µην έχουµε
εστίες, πράγµατι, περιπτώσεων που δεν τιµούν κανέναν από
εµάς.
Καταβάλλουµε µεγάλη προσπάθεια και γι’ αυτό θέλω να σας
διαβεβαιώσω, κυρία συνάδελφε. Θέλω να σας πω ότι είναι ένας
χώρος στον οποίο όχι µόνο η πολιτεία, αλλά πρέπει να πούµε ότι
και η ίδια η κοινωνία δεν θέλει να αναφέρεται και τον αποφεύγει.
Πρέπει, λοιπόν, η προσπάθειά µας να είναι ακόµα µεγαλύτερη.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θέλω να ακυρώσω καµµία
προσπάθεια που έγινε στα παρελθόν. Όµως, είναι µία ιστορία
που δεν καταφέραµε να την πάµε στο επίπεδο που πρέπει και
είµαι πολύ συγκεκριµένος.
Έχουµε, λοιπόν, προνοιακούς φορείς, που είναι δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου. Στους δηµοσίου δικαίου εξασφαλίζεται και η µισθοδοσία και η λειτουργία τους και εν πάση
περιπτώσει, κάπως πάνε καλά τα πράγµατα. Πράγµατι, κάτω από
τη φιλοσοφία που είπατε -µε την οποία εγώ δεν διαφωνώ, διότι
είναι καλό η ίδια η κοινωνία να συµµετέχει, να ενεργοποιηθεί και
να ευαισθητοποιηθεί, ακόµη και οικονοµικά να συµµετέχει, αν θέλετε και εργασιακά- σε µία τέτοια λογική δηµιουργήθηκαν νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία µέχρι τις 31-12-2010 εποπτεύονταν και επιχορηγούνταν άµεσα από την οικεία νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάλυπτε και καλύπτει µέχρι τώρα συµπληρωµατικά τυχόν
ελλείµµατα αυτών των φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε
έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου και από το προϊόν του ειδικού κρατικού λαχείου, κάτι που
συνεχίζεται και τώρα.
Φέτος, λοιπόν, παρατηρήθηκε ένα πρόβληµα γραφειοκρατικό,
πρόβληµα διοικητικής φύσεως µε την αλλαγή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και αυτό το ποσό δεν µεταφέρθηκε στις περιφέρειες. Στην αρχή
εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του Υπουργείου και αυτή η αλλαγή, η µεταφορά πίσω, καθυστέρησε και καθυστερεί να πληρωθούν αυτά τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου, έτσι ώστε
να πληρώσουν τους εργαζόµενους και να µπορέσουν να φέρουν
σε πέρας τις λειτουργικές τους ανάγκες.
Αυτό δηµιούργησε µία ασφυκτική κατάσταση, πράγµατι, κυρίως στους γονείς, γιατί τα περισσότερα από αυτά δηµιουργήθηκαν είτε από γονείς που είχαν οι ίδιοι το πρόβληµα είτε από
άλλους ευαίσθητους πολίτες που δηµιούργησαν µαζί τους αυτό
το φορέα. Σε αυτήν την περίπτωση προσπαθήσαµε, λοιπόν, και
πολύ σύντοµα θα πάρουν αυτά που αναλογούν από την πλευρά
του Υπουργείου και έχει υπογραφεί η εισφορά από το κρατικό
λαχείο και σε λίγες µέρες θα πάρουν τα χρήµατά τους, ώστε να
µπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τουλάχιστον µε τις άλλες ανάγκες τους.
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Στη δευτερολογία µου θα συµπληρώσω και άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Λιάνα Κανέλλη, έχει το λόγο
επί τρίλεπτον για την ανάπτυξη της ερώτησής της.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ για την ευγένεια αντιµετώπισης
της αλήθειας και της καίριας διαπίστωσης του τεράστιου κοινωνικού προβλήµατος και για την ευπρέπεια της απάντησης. Ανήκω
σε εκείνους τους δίκαιους που, όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν
την ουσία του προβλήµατος, γίνονται αµέσως αξιόπιστοι συνοµιλητές.
Το ζήτηµα, όµως, είναι τεράστιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Στον «Ερµή» εβδοµήντα ή ογδόντα γονείς έχουν προσφύγει στο δικαστήριο για να εγγραφούν στο σωµατείο, γιατί το
ίδρυµα, το κέντρο ανήκει στο σωµατείο. Και έχουν προσφύγει
στο δικαστήριο οι εβδοµήντα ή ογδόντα γονείς που πληρώνουν
120, 150, 180 ευρώ να τους εγγράψουν, για να ανήκουν δηλαδή.
Και πληρώνουν και δεν ανήκουν στο Σωµατείο και το έχουν! Η
παθογένεια είναι τεράστια.
Στο «Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών» δεν µπορεί, επειδή το
Σωµατείο «Πρωτοπορία» δεν έχει χρήµατα, πενήντα ανθρώπους
να τους αφήσει απλήρωτους και να συνεχίσουν να δουλεύουν.
Οι εργαζόµενοι έχουν µείνει άνεργοι. Οι γονείς καταστρέφονται.
Κυριολεκτικά καταστρέφονται. Δεν υπάρχει αποκατάσταση. Στα
περισσότερα από αυτά τα κέντρα έλεγαν πολλές φορές: «Να τα
κρατήσουµε µέχρι τα δεκαοκτώ». Δεν υπάρχει προοπτική. Και
µετά οι ίδιοι οι γονείς αποφάσιζαν να το πάνε µέχρι τα είκοσι, να
το πάνε µέχρι τα εικοσιπέντε. Δεν υπάρχει αποκατάσταση.
Αυτός ο µύθος ότι γκετοποιούνται τα παιδιά όταν έχουν ειδική
αγωγή και ειδική εκπαίδευση είναι ένας πρόστυχος µύθος και
σας καλώ ως Κυβέρνηση να µην τον ενστερνιστείτε. Έχει αποδειχθεί παγκοσµίως µε έρευνες -και στην Αµερική και στην Ευρώπη και παντού- ότι τα παιδιά που έχουν ειδική αγωγή, που
έχουν ειδική αντιµετώπιση και που έχουν ειδική εκπαίδευση -και
τα κωφά και τα τυφλά και αυτά µε τα κινητικά προβλήµατα- είναι
αυτά τα οποία καταφέρνουν να ενταχθούν τελικά. Αυτό δεν γίνεται µε το να τα παίρνουµε και να τα σκορπίζουµε σε διάφορα
σχολεία, τάχα µου δήθεν, µε επιδόµατα, επιβαρύνοντας ταµεία,
επιβαρύνοντας γονείς. Ήδη από το οικονοµικό αδιέξοδο έχουν
αρχίσει και ζητάνε σε γονείς τροφεία, που µέχρι πρότινος δεν
πλήρωναν. Δεν φτάνουν ούτε τα χρήµατα που κόβουν από τα ταµεία και υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα 100 έγιναν 120 το µήνα
σε άνεργους γονείς. Έτσι καταστρέφονται οικογένειες.
Σας καλώ εδώ από Βήµατος Βουλής, εφόσον επιδεικνύετε
αυτήν την ευαισθησία, να κάνετε µια έρευνα και να φέρετε τα
αποτελέσµατα στη Βουλή για να πείσετε και την Κυβέρνηση σας
–γιατί «φαγώθηκαν» και πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια- να κοιτάξει
το θέµα βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Θα σας πω τι έρευνα προτείνω να κάνετε: Να πάτε να εξετάσετε από το ποσοστό των αυτοκτονιών των ενηλίκων πόσοι από αυτούς τους ενήλικες που
αυτοκτονούν έχουν παιδιά µε ειδικές ανάγκες πίσω τους. Θα τροµάξετε. Θα σας σηκωθεί η τρίχα. Ανάµεσα στις χιλιάδες έρευνες
που κάνουµε σε αυτόν τον τόπο, κάνετε και αυτήν.
Στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν µπορείτε να έχετε ειδικούς
επισφαλείς πόρους, όπως τα λαχεία που αύριο το πρωί θα πουληθούν, γιατί θέλει η τρόικα να το κάνει, και τον ΟΠΑΠ.
Δεν µπορεί αυτός ο λαός να µην είναι σε θέση να φροντίσει
ένα ποσοστό, το οποίο, κατά τους µετριότερους υπολογισµούς
-πιστέψτε µε, σας δίνω τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν τα παγκόσµια- είναι το 15% του µαθητικού πληθυσµού στην Ελλάδα –και κάνετε µόνοι σας τον υπολογισµό- και
αφορά άτοµα, τα οποία έχουν είτε ειδικές µαθησιακές ανάγκες
από δυσλεξία και οτιδήποτε άλλο είτε βαρύτερα προβλήµατα, τα
οποία τα καθιστούν υποχρεωτικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δεν έχει νόηµα να αφήνετε έναν τυφλό ή έναν κωφό ή άτοµο
µε κινητικές ανάγκες ανεκπαίδευτο από µικρό.
Θα σας πω κάτι τραγικό και τελειώνω µε αυτό. Η αυτοκινητοβιοµηχανία του Ντιτρόιτ, όταν χρειάστηκε τσάµπα χέρια, ξέρετε
ποιους επιστράτευσε; Θα σας πω και πώς τα λέγανε: Τα «νταουνάκια», δηλαδή τα παιδιά µε σύνδροµο Ντάουν.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι ο καπιταλισµός, όταν είναι σε κρίση, αυτά
τα πετάει στα άχρηστα, όπως κάνει και µε τις γυναίκες, όπως
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κάνει και µε τους νέους, όπως κάνει και µε οποιονδήποτε, ενώ
όταν είναι στην άνθισή του, τα παίρνει και τα βάζει στην παραγωγική µηχανή και τα «αλέθει».
Αυτός εδώ ο τόπος που έχει γνωρίσει και Καιάδα και οργανώνει αύριο το πρωί την Ολυµπιάδα νοµίζω ότι αξίζει µια πολύ καλύτερη τύχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ.
Ο κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να διαβεβαιώσω το Σώµα και την κυρία συνάδελφο ότι
έχουµε κάνει µελέτες και έχουµε στοιχεία για το πού ακριβώς
βρίσκονται τα πράγµατα, γι’ αυτό µίλησα µε αυτήν τη γλώσσα
της αλήθειας προηγουµένως. Προσωπικά, είχα ζήσει και έχω
ζήσει µέσα στο χώρο αυτό της αναπηρίας είτε από µια θέση θεραπευτηρίου, αλλά και κυρίως γιατί είχα ασχοληθεί και προσωπικά στην περιοχή µου.
Θα επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν προβλήµατα. Οι αυτοκτονίες
δεν έχουν να κάνουν µόνο µε το γεγονός ότι δεν µπορεί να βρει
κάποιος διέξοδος. Είναι αλήθεια ότι ο τοµέας της πρόνοιας χρειάζεται πολλαπλή στήριξη. Δεν είναι µόνο αυτό καθ’ αυτό το
άτοµο που έχει το πρόβληµα, το έχει η οικογένειά του, το έχει το
περιβάλλον, οι συγγενείς, όλοι. Σε αυτό, πράγµατι, πρέπει να
γίνει αυτό που λέτε. Το προσπαθούµε.
Επειδή θίξατε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για το ΚΕΑΤ και
τη Σχολή Τυφλών, θέλω να σας θυµίσω ότι, αναγνωρίζοντας αυτό
το πράγµα, φέραµε στη Βουλή και ψηφίστηκε επιτέλους και δόθηκε λύση στο «Ήλιος», στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. Ήταν
µια κατάσταση τραγική.
Θέλω να σας πω και κάτι ακόµη, για να µην τα ρίχνουµε µόνο
στο κράτος ή στην πολιτεία. Επιχορηγούνταν αυτή η Σχολή και
είχε 858.000 ευρώ στην πρώην Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, αλλά
δεν µπορούσε να τα παραλάβει η Σχολή Τυφλών, η οποία τουλάχιστον ήταν γνωστή ανά το πανελλήνιο, γιατί κανείς δεν είχε
κάνει την πιστοποίηση αυτής της Σχολής, δεν είχε καταβάλει τις
υποχρεώσεις της στο ΙΚΑ για τους εργαζόµενους, που ήταν
µήνες απλήρωτοι κ.λπ.. Το λύσαµε οριστικά εντάσσοντας τη
Σχολή αυτή στο δηµόσιο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το ξέρω πότε θα πληρώσετε τους εργαζόµενους.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εκεί, λοιπόν, µε την «Πρωτοπορία» που αναφέρατε, σήµερα είχαµε συνάντηση µε εκπροσώπους των εργαζοµένων. Πράγµατι, έχει εργαζόµενους εκεί, που έχουν δύο έως
έξι µήνες περίπου να πληρωθούν. Ψάχνουµε να βρούµε µια
λύση, για να τακτοποιήσουµε το ζήτηµα, αλλά θέλω να σας πω
ότι είναι πολύ µεγάλο το πρόβληµα. Αν ισχυριστεί κανείς από την
πλευρά τη δική µας ότι µπορεί να το λύσει εύκολα, αυτό θα είναι
άδικο και θα κάνει κακό στην ίδια την υπόθεση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας δηλώνουµε ότι έχουµε ξεκινήσει µια προσπάθεια. Έγινε ήδη µια συνάντηση µε φορείς στη Θεσσαλονίκη
πριν λίγες ηµέρες, παρουσία του Υπουργού, του κ. Λοβέρδου,
µε όλες τις οργανώσεις και τα σωµατεία και τις διοικήσεις αυτών
των προνοιακών φορέων. Αυτήν την εβδοµάδα, το Σάββατο, θα
κάνουµε την τελική µας συνάντηση, για να συµφωνήσουµε πώς
θα αντιµετωπίσουµε ένα τέτοιο δύσκολο πρόβληµα. Φαίνεται ότι
µια καλή λύση, στην οποία θα καταλήξουµε σύντοµα και θα την
πούµε στη Βουλή, είναι να συνενωθούν δυνάµεις σ’ αυτόν το
χώρο, οι οποίες θα µπορούν, η µια να βοηθήσει την άλλη µε την
εµπειρία που έχει και εµείς, ως πολιτεία, τα χρήµατα που διαθέτουµε -τα οποία δεν είναι λίγα, σας βεβαιώνω- θα πιάσουν καλύτερα τόπο. Βεβαίως, η επιχορήγηση πρέπει να είναι πιο γενναία
και καταβάλλουµε µια τέτοια προσπάθεια. Θέλω να το ξέρετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, ποιους θα πληρώσετε; Λείπουν οι εργαζόµενοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι, βέβαια.
Αυτήν την προσπάθεια κάνουµε και προσπαθούµε να κάνουµε
ό,τι µπορούµε, έστω και σε αυτήν την οικονοµική συγκυρία, που
εµείς την οµολογούµε, για να βοηθήσουµε σε τέτοιες περιπτώ-
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σεις. Γίνεται µια προσπάθεια, πραγµατικά, και πρέπει να την κάνουµε όλοι µας. Και νοµίζω ότι µε την ερώτησή σας θίγετε ένα
θέµα που πρέπει να το έχουµε πιο συχνά στην επικαιρότητα και
να µην το ξεχνάµε µετά από τη συζήτηση αυτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η τέταρτη µε αριθµό 14641/8-4-2011 ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «διαφυγή» ανηλίκου τέκνου από την Ελλάδα, µε τη βοήθεια του πατέρα, υπαλλήλου της
Πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς την συγκατάθεση της
Ελληνίδας µητέρας του, δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Αναφορές – ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η τρίτη µε αριθµό 8892/11-1-2011 ερώτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
του µαθήµατος της Ιστορίας σε µάθηµα επιλογής στο «νέο σχολείο», δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού
και διαγράφεται.
Ακολουθεί η πρώτη µε αριθµό 11761/21-2-2011 ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από
τους νέους.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης έχει το λόγο επί δίλεπτο να διατυπώσει την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον περασµένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησε µια έρευνα του
Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής,
που αναφερόταν στην χρήση του αλκοόλ από τους νέους και, βέβαια, τότε οι τοπικές εφηµερίδες –είναι και ο µήνας που έκανα
την ερώτηση- αναφέρθηκαν µε πρωτοσέλιδα σε αυτό το θέµα
«Μάστιγα το αλκοόλ για τους νέους» κ.ο.κ..
Αυτή η έρευνα, κύριε Πρόεδρε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
γιατί δείχνει ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό νέων εθίζεται στη
χρήση του αλκοόλ και, µάλιστα, σε «σκληρά» ποτά, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Τα στοιχεία είναι αµείλικτα.
Πράγµατι, δεν πέρασε πάρα πολύς καιρός –παρ’ όλο που δεν
απαντήθηκε η ερώτησή µου- και υπάρχουν συνεχόµενα πρωτοσέλιδα και δηµοσιεύµατα το µήνα Απρίλιο και το µήνα Μάιο, που
λένε τροµακτικά πράγµατα και αναφέρονται σε τραγωδίες.
Υπάρχει δηµοσίευµα µε ηµεροµηνία 26 Απριλίου, που λέει ότι
«δεκαπεντάχρονη µέθυσε µέχρι θανάτου» -βεβαίως, είχαµε τον
τραγικό θάνατο της µαθήτριας στο Ρέθυµνο- και «υποψίες για
την τραγωδία µε τη δεκαεξάχρονη». Και, βεβαίως, υπάρχει και
δηµοσίευµα της 10ης Μαΐου: «Μαθήτριες στο νοσοκοµείο από
αλκοόλ».
Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, θα τα καταθέσω στα Πρακτικά της
Βουλής, γιατί εκτιµώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικά για να δει το
αρµόδιο Υπουργείο και, βεβαίως, οι συνάδελφοι και ο ελληνικός
λαός µέσα από τη διαδικασία αυτή να δουν ότι υπάρχουν ζητήµατα, τα οποία πρέπει να µας απασχολήσουν. Ο λόγος που πρέπει να µας απασχολήσουν ιδιαίτερα είναι γιατί τα προβλήµατα
που δηµιουργούνται αφορούν κυρίως τους νέους ανθρώπους.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα ότι όταν πρωτοϊδρύθηκε
το Εργαστήριο Αλκοολογίας του Γενικού Πανεπιστηµίου Ηρακλείου, του ΠΕΠΑΓΝH, όπως συνηθίζουµε να λέµε, τα πρώτα
χρόνια οι επισκέπτες ήταν περίπου ογδόντα. Τα τελευταία χρόνια
οι επισκέπτες είναι περίπου επτακόσιοι το χρόνο και µάλιστα, η
µεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι νέοι άνθρωποι. Αυτό επιβεβαιώ-
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νει την όξυνση ενός προβλήµατος, του οποίου ίσως ακόµα δεν
έχουµε αντιληφθεί τις επιπτώσεις που έχει στους νέους ανθρώπους.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να δώσει σαφή στοιχεία και δείγµατα
για το τι πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να
γίνουν για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα αυτής της µορφής,
όταν µάλιστα είναι γνωστό ότι επιτρέπεται το αλκοόλ, διαφηµίζεται το αλκοόλ και µάλιστα µε τρόπο µε τον οποίο έχει διαµορφωθεί µια άλλη αντίληψη ενός άλλου τύπου κουλτούρας, σε
σχέση µε τη χρήση του από τους νέους.
Και επειδή, πραγµατικά, το θέµα αυτό είναι παρά πολύ σοβαρό, θα ήθελα να µας πει ο Υπουργός ποιες είναι οι ενέργειες
που προτίθεται να κάνει για να αντιµετωπιστεί αυτό το µείζον
θέµα. Θέλω να τονίσω ότι στη δευτερολογία µου θα µπορέσω να
χρησιµοποιήσω και άλλα στοιχεία, εάν αυτά δεν επαρκούν, γιατί
πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους να δώσουµε την δέουσα προσοχή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να παραληφθούν τα έγγραφα τα οποία καταθέτει ο κύριος συνάδελφος.
Ο κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κύριε Στρατάκη, κάνατε µια ερώτηση για ένα πολύ σοβαρό
θέµα, ένα θέµα το οποίο το συζητούµε ίσως µεταξύ µας, αλλά
δεν έχει πάρει τη θέση που πρέπει και από την πλευρά της πολιτείας, αλλά κυρίως όµως και από αυτούς οι οποίοι πρέπει να
ασχοληθούν τώρα σοβαρά. Θίγετε, λοιπόν, τη χρήση αλκοόλ.
Μέχρι σήµερα, αν κάποιος ήθελε να αξιολογήσει, θα έβλεπε
ότι στην πρώτη θέση είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ένα
πολύ σοβαρό θέµα βεβαίως, ένα θέµα για το οποίο γίνονται προσπάθειες, χωρίς να έχουµε πολλές φορές το αναµενόµενο αποτέλεσµα.
Έγινε συζήτηση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος
και ψηφίσαµε ένα νόµο, ο οποίος, όπως ξέρετε και εσείς πολύ
καλά, περνάει τις περιπέτειές του γιατί στην υλοποίηση, στην
πράξη δηλαδή της απαγόρευσης, υπάρχουν πολλά προβλήµατα.
Έχουµε, όµως και πολύ θετικά στοιχεία στην εφαρµογή, γιατί σε
δηµόσιους χώρους ή δηµοσίου ενδιαφέροντος και σε εστιατόρια
ή σε χώρους εστίασης πάει καλά το µέτρο της απαγόρευσης. Βεβαίως, υπάρχει το πρόβληµα στα µπαρ και σε άλλους χώρους.
Όσον αφορά το αλκοόλ, όλοι λένε ότι κάνει κακό, ότι υπάρχουν κάποια απαγορευτικά αστυνοµικού χαρακτήρα µέτρα, ότι
δεν επιτρέπεται από κάποιες ηλικίες και κάτω η παραχώρηση αλκοόλ, όµως, όπως ξέρετε και εσείς, ακόµη και αυτό το µέτρο το
κατασταλτικό δεν εφαρµόζεται όπως πρέπει να εφαρµοστεί.
Βεβαίως, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι µε κατασταλτικού τύπου προσπάθειες και µέτρα µπορείς να πετύχεις να αλλάξεις νοοτροπίες και –αν θέλετε- κυρίως να επηρεάσεις τις πολύ
ευαίσθητες και µικρές ηλικίες, οι οποίες είναι οι επιρρεπείς ηλικίες, γιατί αυτές είναι που µπορεί να ξεκινήσουν τη χρήση του
αλκοόλ από τόσο µικρή ηλικία. Γιατί; Γιατί νιώθουν ότι µεγαλώνουν. Έχει εξηγηθεί νοµίζω από τους ειδικούς, γιατί είναι επιρρεπείς αυτές οι ηλικίες σε αυτήν την τάση, να κάνουν χρήση
απαγορευµένων ουσιών.
Έτσι, λοιπόν και στο θέµα του αλκοόλ ξεκινήσαµε µια µεγάλη
προσπάθεια µε τη Διεύθυνση Υγείας, µε το γενικό γραµµατέα δηµόσιας υγείας και πέρα από την προληπτική αυτή προσπάθεια
που κάνουµε για τα µεγάλα νοσήµατα που επηρεάζουν τον πληθυσµό, µαζί µε τον ΟΚΑΝΑ γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια
κατ’ αρχάς για ενηµέρωση σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες από
το χώρο του σχολείου.
Υπάρχει µια πολύ καλή συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας
και ιδιαίτερα η Αναπληρωτής Υπουργός, η κ. Γεννηµατά, έχει συ-
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νυπογράψει συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας σε πάρα πολλούς τοµείς και στον τοµέα της άθλησης και στον τοµέα της διατροφής. Έχουµε, επίσης, συµφωνήσει να γίνει από τη νέα
σχολική χρονιά συστηµατική αγωγή και προαγωγή υγείας και στο
κοµµάτι της βλαβερής αυτής συνήθειας, του αλκοόλ.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου, κύριε συνάδελφε, γιατί
δεν θέλω να εξαντλήσω το χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής, κ. Εµµανουήλ Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι παρήγορο
που τουλάχιστον η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει µεγάλο
πρόβληµα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί όντως αποτελεί
ένα σηµαντικό πρόβληµα, µαζί µε τα άλλα στα οποία αναφέρθηκε
ο κύριος Υπουργός, το θέµα των ναρκωτικών και του καπνίσµατος.
Γνωρίζω την απάντηση της Αναπληρωτή Υπουργού της Παιδείας κ. Γεννηµατά, σε σχέση µε το πρόγραµµα της σχολικής
αγωγής. Είναι, βεβαίως, παρήγορο το ότι γνωρίζει η Κυβέρνηση
πως τα κατασταλτικά µέτρα δεν εφαρµόζονται όπως πρέπει.
Ήθελα να τονίσω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι ίσως αυτό δεν
επαρκεί, το να υπάρχει δηλαδή µόνο η ενηµέρωση δεν επαρκεί.
Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε πρακτικές άλλων χωρών –βέβαια
δεν είναι τα αποτελέσµατα παντού ενθαρρυντικά και αυτό πρέπει
να το οµολογήσω- θα πρέπει να αξιοποιήσουµε οποιαδήποτε
εµπειρία υπάρχει σήµερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλο επίπεδο στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, για να δούµε αν θα µπορέσουµε, πράγµατι, να επέµβουµε επί της ουσίας. Γιατί το
πρόβληµα καθηµερινά οξύνεται. Αν θέλετε, τα στοιχεία που κατέθεσα, αναφέρουν όλα τα δεδοµένα τα οποία έχουν διαµορφωθεί και πραγµατικά είναι ανατριχιαστικά αυτά τα δεδοµένα.
Θα πρέπει, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας, που είναι, αν θέλετε,
και το καθ’ ύλην αρµόδιο από την πλευρά της θεραπείας ή του
ξεπεράσµατος αυτού του προβλήµατος να δει και άλλες παρεµβάσεις.
Θεωρώ ότι είναι πολύ καθοριστικό το ποιο πρότυπο θέλουµε
να καθιερώσουµε. Σήµερα το πρότυπο της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών έχει ενταχθεί σε ένα πρότυπο ζωής, που εµείς
οι παλαιότεροι, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία, επιβάλαµε. Αυτό πρέπει
να το αλλάξουµε, ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπως αυτή όπου
υπάρχει οικονοµική κρίση και που πρέπει να αλλάξει συνολικά το
παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Θεωρώ ότι και προς αυτήν την
κατεύθυνση πρέπει να γίνουν ενέργειες συντονισµένες και όχι
µόνο σε επίπεδο σχολείου. Πρέπει οι ενέργειες αυτές να γίνουν
σε επίπεδο κοινωνίας, εάν, πραγµατικά, θέλουµε να έχουµε θετικά αποτελέσµατα, σε συνδυασµό µε τα κατασταλτικά ή όποια
άλλα προληπτικά –εγώ θα έλεγα καλύτερα- µέτρα χρειάζεται να
ληφθούν.
Το πρόβληµα είναι οξύτατο, πρέπει να γίνει αντιληπτό, όχι
µόνο για να καταλάβουµε ότι υπάρχει πρόβληµα, αλλά κυρίως
για να δούµε µε ποιους τρόπους µπορούµε να λειτουργήσουµε
αποτελεσµατικά. Αν δεν το κάνουµε αυτό, κύριε Υπουργέ, οι επισκέπτες των αντίστοιχων εργαστηρίων και κλινικών που ασχολούνται µε το αλκοόλ δεν θα γίνουν µόνο επτακόσιοι, αλλά θα
γίνουν χίλιοι επτακόσιοι µέσα στο χρόνο και καταλαβαίνετε ποιες
θα είναι οι επιπτώσεις.
Με αυτήν, λοιπόν, την αγωνία ταυτόχρονα –και που δεν είναι
µόνο δική µου αγωνία, αλλά είναι και πολλών άλλων- εκτιµώ ότι
θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να ασχοληθεί πιο συστηµατικά,
να δώσει λύσεις σε υπαρκτά προβλήµατα και κυρίως να διαµορφώσει την κουλτούρα που χρειάζεται, το περιβάλλον που χρειάζεται, ώστε οι νέοι να µη θεωρούν ότι είναι κατάκτηση το να
καταναλώσουν ένα ή δύο ή πέντε ποτήρια ποτού παραπάνω και
µάλιστα σε σκληρά ποτά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Τιµοσίδη, να απαντήσει στην ερώτηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε βεβαίως στην έρευνα του
ΕΠΙΨΥ που έχει γίνει στο διάστηµα Μαρτίου και Απριλίου του
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2011. Πράγµατι, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Οι ηλικίες οι
οποίες κάνουν χρήση αλκοόλ πηγαίνουν ολοένα και πιο χαµηλά,
είναι πολύ µικρότερες απ’ ό,τι θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί
και να φανταστεί.
Έτσι, λοιπόν, η συστηµατική υλοποίηση δράσεων αγωγής
υγείας και στο µαθητικό πληθυσµό, αλλά και στον πληθυσµό,
που είναι σε µεγαλύτερες ηλικίες, πρέπει να έχει δύο στόχους:
Ο ένας είναι να γίνει συστηµατική καταγραφή και αξιοποίηση
όλων των δεδοµένων, ώστε να είναι στοχευµένη η αντιµετώπιση
αυτού του προβλήµατος και από την άλλη θα πρέπει, πέρα από
τις διαπιστώσεις και από την προσπάθεια της πρόληψης της ενηµέρωσης από τα σχολεία, σε συνεργασία πάντοτε µε το Υπουργείο Παιδείας, να έχουµε έτοιµες δοµές µε τις οποίες θα
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε και εξαρτήσεις πια. Γιατί αυτό το
οποίο παρατηρούµε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει αυξηθεί ο
αριθµός νέων παιδιών µε αλκοολική εξάρτηση. Αυτά τα παιδιά
δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν πια µόνο µε νουθεσίες και ενηµέρωση, αλλά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και εξειδικευµένα.
Έτσι, λοιπόν, σε προγράµµατα που και ο ίδιος ο ΟΚΑΝΑ αναπτύσσει, αλλά και το ΚΕΘΕΑ Α’, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ
καλό πρόγραµµα, µε το οποίο αντιµετωπίζει αυτά τα περιστατικά,
καταβάλλουµε προσπάθειες, ώστε να αντιµετωπίσουµε και αυτούς που έχουν γίνει πια εξαρτηµένοι και άρα άρρωστοι οργανισµοί. Συνεπώς είναι ένα µεγάλο πρόβληµα που πρέπει να το
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αντιµετωπίσουµε.
Βεβαίως, έχει πολύ µεγάλη αξία και το θέµα που θίξατε, της
διαφήµισης και εάν θέλετε της παρουσίασης του ποτού σε κάθε
χαρακτηριστική εικόνα και στην τηλεόραση και οπουδήποτε
αλλού υπάρχει εικόνα. Και σε αυτόν τον τοµέα πρέπει να λάβουµε αυστηρά µέτρα, όπως καταφέραµε να επιβάλουµε στη
διαφήµιση του τσιγάρου. Αυτό έχει συµβάλλει, νοµίζω ως ένα
βαθµό, στο να µην ξεκινούν από τόσο πολύ µικρή ηλικία τα παιδιά
το τσιγάρο.
Βεβαίως, όλα αυτά τα µέτρα θα πρέπει να είναι συνεχή, να
έχουν συνέπεια στο χρόνο και να µην γίνονται αποσπασµατικά
και µε την ευκαιρία µιας συζήτηση –όπως, καλή ώρα, γίνεται µε
την ερώτησή σας- και µετά από λίγο καιρό να παρατήσουµε
αυτήν την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και να γίνει απ’ όλους µας. Πρέπει να γίνει κατ’ αρχάς από
εµάς στην καθηµερινότητά µας και µέσα στην ίδια την οικογένειά
µας. Όµως, τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει η πολιτεία και
συµφωνώ µε όλες τις επισηµάνσεις που είπατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 12-5-2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας κάνει γνωστό προς τον Πρόεδρο της Βουλής ότι για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ορίζεται
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής του Νοµού Ηλείας
κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας µε επιστολή του ορίζει ειδικό αγορητή για τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου τη Βουλευτή, κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Επίσης, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µε επιστολή του
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ. Μαυρουδή Βορίδη
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κάνει γνωστό στο Σώµα ότι στο σηµερινό νοµοσχέδιο για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ειδικός αγορητής ορίζεται ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µε επιστολή του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, κάνει
γνωστό ότι ειδική αγορήτρια στο σηµερινό νοµοσχέδιο είναι η
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κυρία Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε να κάνετε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Θα καταθέσω, προκειµένου να µοιραστούν στους συναδέλφους, κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις που
προέκυψαν από την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, αλλά
και από τις παρατηρήσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα παρακαλούσα
µετά την κατάθεση των νοµοτεχνικών βελτιώσεων από τον κύριο
Υπουργό, αυτές να διανεµηθούν και στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που τίθεται προς συζήτηση σήµερα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για τη συστηµατική αναµόρφωση της Δηµόσιας Διοίκησης.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ολοκληρωµένο νοµικό
πλαίσιο και ένα πρώτο βήµα, που σε συνδυασµό µε το επιχειρησιακό σχέδιο που θα ακολουθήσει, θα συµβάλει στην υλοποίηση
ενός φιλόδοξου οράµατός µας για τη µετάβαση στη νέα εποχή
της Δηµόσιας Διοίκησης, για µία νέα σχέση του πολίτη µε την
πολιτεία, για ένα φιλικό και ανοικτό κράτος, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγχρόνου τρόπου ζωής.
Κυρίες και κύριοι, οφείλουµε να κατανοήσουµε όλοι ότι το νοικοκύρεµα της Δηµόσιας Διοίκησης διέρχεται µέσα από την καθιέρωση και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αυτό
είναι κάτι που φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει εδώ και χρόνια οι
Ευρωπαίοι εταίροι µας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός
ότι σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί συγκριτικά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα
ευρωπαϊκά κράτη, ο µέσος όρος για είκοσι βασικές υπηρεσίες
που διατίθενται ηλεκτρονικά στους πολίτες, όπως για παράδειγµα η έκδοση ενός πιστοποιητικού γέννησης ή µιας δήλωσης
στην Αστυνοµία, είναι 82% στην Ευρώπη, τη στιγµή που στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό φθάνει µετά βίας το 48%! Αυτό κατατάσσει τη χώρα µας στην τελευταία θέση µεταξύ των τριάντα δύο
ευρωπαϊκών χωρών που συµµετείχαν στην αξιολόγηση, αφήνοντάς την πίσω από χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία!
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι σε χώρες, όπως η Πορτογαλία, που
βρίσκεται σχετικά κοντά στα µεγέθη της Ελλάδας, περίπου το
100% του καταλόγου των βασικών υπηρεσιών παρέχεται ηλεκτρονικά. Πρέπει να λάβουµε ειδικότερα υπ’ όψιν ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα αποτιµάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ότι έχει κόστος πάνω από 16 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, αριθµός που ξεπερνά ακόµα και τα 15 δισεκατοµµύρια
ευρώ, που η χώρα χάνει κάθε χρόνο από τη φοροδιαφυγή!
Ποια είναι η δικαιολογία µας, λοιπόν, για τα χαµηλά ποσοστά
που παρουσιάζει η Ελλάδα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Την
ίδια στιγµή, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η χώρα θα µπορούσε να
αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, τις δυνατότητες στη σύγχρονη
τεχνολογία, για να αντιµετωπίσει χρόνιες παθογένειες.
Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο µου, ασκώντας µικροπολιτική για
τους λόγους για τους οποίους το νοµοσχέδιο έχει φθάσει προς
ψήφιση στη Βουλή, κατά τη γνώµη µου, µε καθυστέρηση πολλών
ετών. Άλλωστε, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για µικροπολιτικές αψιµαχίες, τη στιγµή που ο ελληνικός λαός αντιµετωπίζει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Στους δρόµους της
Αθήνας έχει ξεσπάσει τυφλή βία και η χώρα µας δίνει δύσκολες
µάχες στο εξωτερικό, που απαιτούν τη µέγιστη δυνατή συναίνεση.
Επί σειρά ετών το ελληνικό σύστηµα Δηµόσιας Διοίκησης νοσούσε και το πολιτικό σύστηµα, αντί να χορηγεί θεραπεία, διαφωνούσε σε φιλολογικό επίπεδο για το ποιος ήταν ο καλύτερος
γιατρός. Αποτύχαµε ως πολιτικό σύστηµα να διδάξουµε το διάλογο στους υποστηρικτές µας, επειδή δεν κατορθώσαµε να
εφαρµόσουµε οι ίδιοι το διάλογο, κυρίες και κύριοι.
Σήµερα, όµως, οφείλουµε µε άκρα υπευθυνότητα ο καθένας
και µε συντονισµένο πολιτικό διάλογο, να εντοπίσουµε και να
αντιµετωπίσουµε συλλογικά τις χρόνιες παθογένειες της χώρας
µας. Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται διάλογος και διάθεση να συµπορευθούµε, ανεξάρτητα από ιδεολογικές και κοµµατικές διαφορές, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε µια σειρά από
προβλήµατα, που απασχολούν τους πολίτες στην καθηµερινότητά τους. Αυτά τα προβλήµατα δεν έχουν κοµµατικό χρώµα και
για την αντιµετώπισή τους µπορούµε και οφείλουµε να ανοίξουµε
δρόµο για µία ευρεία βάση συναίνεσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχω, λοιπόν, την πεποίθηση –ή τουλάχιστον, ευελπιστώ- ότι
µε αφορµή το σχέδιο νόµου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
το οποίο εισηγούµαι, καθώς και µε την προσπάθεια για ριζική
αναµόρφωση της Δηµόσιας Διοίκησης που επί σειρά ετών θρέφει
πολλές από τις παθογένειες της χώρας, όπως είναι η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η φοροδιαφυγή, θα ξεκινήσει σήµερα
ένας γόνιµος και παραγωγικός διάλογος που θα µας επιτρέψει
να δώσουµε σάρκα και οστά σε ένα όραµα που θα αναβαθµίσει
την καθηµερινότητα όλων.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι, για οποιαδήποτε συναλλαγή µε το
δηµόσιο, ο πολίτης ή ο επιχειρηµατίας οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία και ασφαλώς µόνο κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού. Δεδοµένου µάλιστα ότι διάφορες υπηρεσίες σήµερα δεν
επικοινωνούν µεταξύ τους, ο πολίτης αναλαµβάνει να υποκαταστήσει αυτό το κενό, έχοντας την ευθύνη να συλλέγει ο ίδιος τα
απαιτούµενα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
Αυτές οι συνθήκες, λοιπόν, συνεπάγονται στην πράξη πολύωρη αναµονή, ταλαιπωρία, καθυστερήσεις, σοβαρές επιβαρύνσεις για τη διοίκηση, υψηλό κόστος για τους πολίτες και τους
επιχειρηµατίες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που συχνά δηµιουργούν την ανάγκη για το λεγόµενο «γρηγορόσηµο» και οδηγούν σε φαινόµενα διαφθοράς.
Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ακόµα έναν προβληµατισµό. Σε
µία χρονική στιγµή, λοιπόν, που η χώρα διψά για ανάπτυξη και
εποµένως για επενδύσεις, πώς µπορούµε να περιµένουµε µ’
αυτές τις συνθήκες να βρεθούν ξένοι, αλλά και εγχώριοι επενδυτές που θα έχουν τη διάθεση και το κουράγιο να παλέψουν µ’
αυτό το γραφειοκρατικό τέρας;
Βεβαίως, έχουν γίνει µέχρι σήµερα ορισµένα βήµατα µε την
καθιέρωση υπηρεσιών, όπως είναι το «TAXIS», το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»,
το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το οποίο χρησιµοποιούν σήµερα καθηµερινά χίλιοι πεντακόσιοι φορείς του δηµοσίου και δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο πάνω από δέκα χιλιάδες αποφάσεις ή ο
θεσµός της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που έχει ανοίξει ένα γόνιµο διάλογο µε πολίτες που συνδιαµορφώνουν τη δηµόσια πολιτική.
Όµως, πρόκειται για µεµονωµένα βήµατα. Αυτό που έλειπε
µέχρι τώρα ήταν ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο και ένας
στρατηγικός σχεδιασµός, ικανός να πλαισιώσει τις υφιστάµενες,
αλλά και νέες υπηρεσίες σε όλο το εύρος του δηµόσιου τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται
από το κράτος.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται να ικανοποιήσει µία πολυετή και επιτακτική ανάγκη τόσο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και για την
αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών, δρώντας γύρω από δύο
βασικούς άξονες: Ο πρώτος είναι το δικαίωµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής φυσικών και νοµικών προσώπων µε το
δηµόσιο και ο δεύτερος είναι η καθιέρωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των δηµόσιων φορέων, µε πολλαπλά οφέλη για
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους στο δηµόσιο
τοµέα, αλλά και το ίδιο το κράτος.
Στη νέα ψηφιακή Δηµόσια Διοίκηση τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα µπορούν πλέον από το χώρο τους, το σπίτι ή την εργασία τους, χωρίς ταλαιπωρία, εξοικονοµώντας χρόνο και
περιορίζοντας σηµαντικά το κόστος, να έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες, που τους αφορούν µε µία µόνο επίσκεψη στο δικτυακό τόπο, που είναι υποχρεωµένοι πλέον να διατηρούν οι δηµόσιοι φορείς.
Θα µπορούν να ζητήσουν ή να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό
τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και δικαιολογητικά προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες, αλλά και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών υποχρεώσεων προς το δηµόσιο µέσω του διαδικτύου. Παρουσιάζονται
έτσι νέες δυνατότητες για την αντιµετώπιση µίας σειράς άλλων
παθογενειών του ελληνικού συστήµατος, καθώς µέσα από απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα µπορεί µελλοντικά να
εντοπιστεί ευκολότερα, για παράδειγµα, η φοροδιαφυγή.
Μία από τις βασικές καινοτοµίες του νοµοσχεδίου αποτελεί
επιπλέον η καθιέρωση της αυτεπάγγελτης ή κατ’ αίτηση αναζή-
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τησης εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε δηµόσιο
φορέα. Τι σηµαίνει αυτό µε απλά λόγια; Ότι ο πολίτης δεν θα
είναι πλέον υποχρεωµένος να συλλέξει ο ίδιος ένα σωρό από δικαιολογητικά προκειµένου να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του,
αλλά θα γίνεται αυτό πλέον από τις ίδιες τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Επιπλέον, ο περιορισµός της αυτοπρόσωπης επαφής του πολίτη µε το δηµόσιο υπάλληλο παύει να ευνοεί τα φαινόµενα παράνοµης συνδιαλλαγής και διαφθοράς, διαδικασίες που
παρουσιάζονται συχνά στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ενισχύει επίσης
το αίσθηµα της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στη Δηµόσια Διοίκηση.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να προλάβω έναν ενδεχόµενο προβληµατισµό, ο οποίος διατυπώθηκε επανειληµµένα στη συζήτηση στην επιτροπή. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
των πολιτών µε το δηµόσιο δεν καταργεί τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης επαφής για όσους αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν
τις νέες τεχνολογίες για την επικοινωνία και τη συναλλαγή τους
µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Πρόκειται ακριβώς για το δικαίωµα του πολίτη, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 5Α του Συντάγµατος, το οποίο
διασφαλίζει το παρόν νοµοσχέδιο, προβλέποντας ότι τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα έχουν το δικαίωµα να επιλέγουν τον τρόπο
επικοινωνίας και συναλλαγής τους µε τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σκοπός µας άλλωστε δεν είναι η θέσπιση ενός ανελαστικού
πλαισίου ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά η ενθάρρυνση και η
διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για όσους την επιλέγουν.
Να συµπληρώσω εδώ, ότι σε µία χώρα, όπως η Ελλάδα, µε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες λόγω των αποµονωµένων και νησιωτικών περιοχών, η ψηφιακή τεχνολογία µπορεί µε
αποτελεσµατικότητα να ενισχύσει την πρόσβαση όλων σε δηµόσιες υπηρεσίες που αργότερα, εκτός από τη διοικητική εξυπηρέτηση, µπορεί να πάρει και άλλες µορφές, να παράσχει, για
παράδειγµα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και σε άλλους τοµείς.
Όλα αυτά µπορούν να αναβαθµίσουν την ποιότητα της ζωής
για όλους, χωρίς αποκλεισµούς και να ενθαρρύνουν την υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τώρα που η ανάγκη για
ανάπτυξη είναι µεγαλύτερη από ποτέ, καθώς και να δηµιουργήσουν ερείσµατα για ακόµα µεγαλύτερη αποκέντρωση.
Στην αποτελεσµατικότητα του νοµοσχεδίου συνεπικουρούν
επιπλέον και οι βασικές καινοτοµίες του, τις οποίες θα δούµε
αναλυτικότερα στη συζήτηση επί των άρθρων.
Εν συντοµία θα αναφέρω εδώ: την ισοδυναµία υπό προϋποθέσεις νοµικής και αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων, µε έγγραφο που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα,
την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που συνδέει µονοσήµαντα και άρα, µε ασφάλεια το περιεχόµενο του εγγράφου µε το
συγκεκριµένο πρόσωπο που το υπογράφει, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε φυσικά και
νοµικά πρόσωπα να ενηµερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την
πρωτοκόλληση, όσο και στη συνέχεια για την πορεία της υπόθεσής τους, καθώς και τις προηγµένες ρυθµίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών και την ασφάλεια
των ψηφιακών συναλλαγών που αποτελούν ζητήµατα ύψιστης
σηµασίας.
Οφέλη όµως, δεν προκύπτουν µόνο για τους πολίτες, αλλά και
για το ίδιο το κράτος, καθώς απλουστεύονται οι διοικητικές λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα και βελτιώνεται ο συντονισµός
ανάµεσα σε φορείς, µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο ευέλικτη και
αποδοτική η Δηµόσια Διοίκηση, ενώ µειώνονται σηµαντικά οι διοικητικές επιβαρύνσεις κατά περίπου 25%. Εκτιµάται µάλιστα ότι
είναι εφικτό να εξοικονοµηθούν περίπου 4 δισεκατοµµύρια ευρώ
κάθε χρόνο.
Προς την ίδια κατεύθυνση και σε µία προσπάθεια αφ’ ενός για
τη δηµιουργία ενός πιο αποδοτικού και παραγωγικού κράτους κι
αφ’ ετέρου για την εξίσωση της µεταχείρισης των δηµοσίων και
ιδιωτικών υπαλλήλων, αυξάνονται σε σαράντα οι ώρες εργασίας
των υπαλλήλων του δηµοσίου, κάτι που επίσης, θα µελετήσουµε
διεξοδικά στη συζήτηση επί των άρθρων.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί βεβαίως το µαγικό ραβδί που θα µας επιτρέψει αύριο κιόλας να απαλλαγούµε από όλα τα δεινά της ελληνικής Δηµόσιας
Διοίκησης. Δεν υπάρχουν µαγικά ραβδιά για την εξυγίανση της
Δηµόσιας Διοίκησης. Υπάρχει µόνο σχεδιασµός και προγραµµατισµός που ξεκινά από τη θέσπιση του νοµικού πλαισίου.
Θα χρειαστεί να επανεξετάσουµε συνολικά τις οργανωτικές
δοµές του δηµόσιου, να εκπαιδεύσουµε τους δηµόσιους υπαλλήλους, να ενδυναµώσουµε την ψηφιακή και τεχνολογική κουλτούρα του πολίτη, γι’ αυτό τονίσαµε εξαρχής ότι η
αποτελεσµατικότητα του παρόντος νοµοσχεδίου θα κριθεί στην
πράξη από το επιχειρησιακό σχέδιο.
Καµµία αλλαγή ωστόσο δεν µπορεί να γίνει, αν δεν πραγµατοποιήσουµε αυτό το πρώτο, αλλά πολύ σηµαντικό βήµα: τη θέσπιση ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, εισηγητής της Μειοψηφίας, κ.
Χρήστος Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας κανείς τον εισηγητή της Πλειοψηφίας και εφόσον βεβαίως δεν έχει καµµία σχέση µε το αντικείµενο, θα µπορούσε να
καταλήξει σε ένα συµπέρασµα, ότι αφ’ ης στιγµής ψηφίσει το
Σώµα αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και δηµοσιευθεί ο νόµος στο φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, τα πράγµατα στην Ελλάδα θα αλλάξουν ταχύτητα,
τροχιά και θα απολαµβάνουµε αµέσως και ευθέως όλων των αγαθών και των καλών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Είναι όµως έτσι; Θέλω πριν απαντήσω για το αν είναι ακριβώς
έτσι, να επισηµάνω ότι και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός τόσο πριν
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στην αρµόδια επιτροπή, αλλά
και εντός της επιτροπής έδωσε περίπου την ίδια αίσθηση: ότι µε
αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία περίπου οργώνεται ένα χέρσο
χωράφι κι ανοίγει ο δρόµος για κάτι το οποίο είχε ανάγκη βεβαίως η χώρα, αλλά έλειπε από τη χώρα.
Είναι όµως έτσι; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είπαµε και
θα το επαναλάβουµε: Εµείς δεν πρόκειται να ψηφίσουµε επί της
αρχής ένα σχέδιο νόµου το οποίο δηµιουργεί τέτοιες εντυπώσεις
και τόσες και τέτοιες προσδοκίες, χωρίς στην πραγµατικότητα
να ανταποκρίνεται στα όσα υπόσχεται.
Δεν πρόκειται µε τη θετική µας ψήφο επί της αρχής -γιατί στα
άρθρα βεβαίως θα εξειδικεύσουµε την ψήφο µας και θα την αιτιολογήσουµε- να παρέχουµε άλλοθι στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την απραξία και την αδράνειά της στον
τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επί είκοσι µήνες. Επί είκοσι µήνες δεν έχει συµβεί τίποτα σ’ αυτόν τον τοµέα. Επί είκοσι
µήνες το Υπουργείο Εσωτερικών όχι µόνο δεν έκανε κάτι σ’
αυτόν τον τοµέα, αλλά ούτε ήρθε να συνεχίσει αυτά που βρήκε
ανοιχτά και όφειλε να συνεχίσει.
Θέλει εισηγούµενο αυτό το σχέδιο νόµου σήµερα, να δώσει
την αίσθηση και την εντύπωση στους Έλληνες πολίτες που µας
ακούν ότι δεν έκανε προφανώς τίποτα, γιατί δεν υπήρχε το πλαίσιο για να κάνει κάτι και τώρα πια που ωρίµασε ο χρόνος και ήρθε
η ώρα µπορεί να εισηγηθεί αυτό το οποίο έλειπε προκειµένου να
βάλει τα πράγµατα στο δρόµο τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι το σχέδιο νόµου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί
ένα άριστο σε επίπεδο εξαγγελιών και προθέσεων κείµενο, το
οποίο όπως είπα και στην επιτροπή –και το επαναλαµβάνω και
σήµερα- θα µπορούσε να αποτελεί το αντικείµενο, το περιεχόµενο και το κείµενο µιας διάλεξης σε πανεπιστηµιακά αµφιθέατρα.
Με τι µπορεί να διαφωνήσει κανείς; Με πολύ λίγα. Πρόκειται
για ένα γενικόλογο κείµενο καλών προθέσεων, που όµως δεν
µπορεί να απαντήσει στα πραγµατικά προβλήµατα της εποχής
και στα αιτήµατα και της Δηµόσιας Διοίκησης και της αγοράς –
και αναφέροµαι σε αυτούς που εξειδικεύονται- αλλά και του
χώρου της αυτοδιοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε καλέσει τον Υπουργό
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Εσωτερικών κ. Ραγκούση την ηµέρα που παραδίδαµε το Υπουργείο Εσωτερικών για να κάνει το αυτονόητο. Την ηµέρα που παραδίδαµε το Υπουργείο Εσωτερικών, στις 6 Οκτωβρίου, του
είχαµε ζητήσει να συνεχίσει τα έργα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από εκεί που τα παρέλαβε. Δυστυχώς, ο κύριος Υπουργός
άφησε να περάσουν είκοσι µήνες πριν κινηθεί και προσπαθεί να
αιτιολογήσει αυτήν την απραξία του µε το σχέδιο νόµου, το οποίο
υποτίθεται ότι έλλειπε.
Ρώτησα αν είναι έτσι, αν έρχεται να νοµοθετήσει στο κενό, αν
έρχεται να φέρει κάτι το καινούργιο και νέο, κάτι το απτό για σήµερα και για αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Ραγκούσης µας ζητά να του
παράσχουµε εξουσιοδότηση για την έκδοση εφτά προεδρικών
διαταγµάτων, είκοσι έξι κοινών και µη κοινών υπουργικών αποφάσεων. Βεβαίως, θα πρέπει κοντά σε όλα τα άλλα να εκδοθούν
και δύο πράξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Και εµείς λέµε ότι όλα αυτά παρέχουν λίγη αισιοδοξία και
για το χρόνο, αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο επιχειρείται
να εφαρµοστεί αυτή η πρωτοβουλία.
Και η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για να απαντήσει
στις δικές µας αιτιάσεις, επικαλείται το πόσο καλά πάνε τα πράγµατα σε έναν ανάλογο σχεδιασµό -βεβαίως µεγαλύτερου µεγέθους σε σχέση µε αυτό, αλλά πάντως αναλόγου σχεδιασµού- και
αναφέρεται στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και λέει ο κύριος Υπουργός ότι
µε τον ίδιο τρόπο που προχωρήσαµε τα ζητήµατα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα προχωρήσουµε και τα ζητήµατα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, µε έναν ανάλογο οδικό χάρτη και µε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα που θα υποστηρίξει την εφαρµογή του ζητουµένου.
Πρέπει να σας πω ότι σε εµένα, αλλά και σε όλους όσους
έχουν ελάχιστη επαφή µε τα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης -και
της τοπικής και της Περιφερειακής- αυτές οι διαβεβαιώσεις µας
δηµιουργούν ακόµα περισσότερες επιφυλάξεις από τις αρχικές,
αλλά και περισσότερο φόβο για το τι πραγµατικά µπορεί να γίνει
εάν ο κύριος Υπουργός επικαλείται τον τρόπο µε τον οποίο κυλούν τα πράγµατα στο θέµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προκειµένου να
εξηγήσει και να µας διαβεβαιώσει για το πώς θα πάνε τα πράγµατα και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Λέω, λοιπόν, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αποσιωπά ότι
υπάρχει ήδη την ώρα που µιλάµε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
ένα ρυθµιστικό δηλαδή πλαίσιο που αφορά στα ζητήµατα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το οποίο βρήκε έτοιµο και δεν
αξιοποίησε.
Αναφέρω ενδεικτικά το ν. 3442/2004 για τις αυτεπάγγελτες
ενέργειες της διοίκησης, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων από
τη διοίκηση, για τις ολοκληρωµένες διοικητικές συναλλαγές, τη
νοµοθετική ρύθµιση για την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δηµοσίου –ν.3448/2006- τον Κανονισµό Πιστοποίησης της Αρχής
Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου, την Υπουργική απόφαση
στις 2-4-2007 για τον καθορισµό οργανικών µονάδων και για την
παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3448/2006, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την εφαρµογή και
χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δηµόσια
Διοίκηση από τις 11-5-2007, το ν. 3536/2007 για τις αρµοδιότητες
της υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
αλλά και τις αιτήσεις µέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Επίσης,
αναφέρω το ν.3731/2008 για την αυτοµατοποίηση και τη διεκπεραίωση υποθέσεων από τη διοίκηση.
Υπάρχει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια δουλειά
που έχει γίνει, µια δουλειά αξιόλογη, µια δουλειά που επιχειρείται
να απαξιωθεί και να προσπεραστεί ή και να αποσιωπηθεί εντελώς. Και ερωτώ το εξής: Γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών δεν βρίσκει τη γενναιότητα νοµοθετώντας να πατήσει πάνω σε αυτήν τη
δουλειά, να την αξιολογήσει και να πάµε µπροστά και για την
επόµενη ηµέρα;
Η Κυβέρνηση ζητάει συνεχώς συναίνεση. Μα, αυτή η Κυβέρνηση αυτούς τους είκοσι µήνες έχει πάρει από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση τόσα «ΝΑΙ» όσα δεν έχει δώσει ποτέ Αξιωµατική
Αντιπολίτευση από το 1974 έως το 2011. Όµως, δεν µπορεί η συναίνεση να ζητείται µε λευκή επιταγή, γιατί η συναίνεση προϋπο-
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θέτει και γενναιότητα για να παραδεχθείς το πού άφησες τα
πράγµατα, το πού τα παρέλαβες, το τι έργο έχεις πάρει στα
χέρια σου, όπως προϋποθέτει και να αποδεχθείς και τα δικά σου
λάθη αυτό το εικοσάµηνο που οδήγησαν στην απαξίωση των
έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Τι νόηµα έχει σε σχέδιο νόµου η περιγραφή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όταν αυτό ήδη πραγµατοποιείται µε την
υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων µέσω του TAXISΝΕΤ ή από τα
ΚΕΠ, µε την παροχή εκατόν σαράντα συναλλαγών τρίτου και τετάρτου επιπέδου;
Έχει σηµασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το σχέδιο
νόµου αγνοεί πλήρως το θέµα της ψηφιακής υπογραφής για την
έγκαιρη ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ των στελεχών
του δηµοσίου. Αυτά όχι µόνο έχουν θεσµοθετηθεί, αλλά έχουν
ολοκληρωθεί και επιχειρησιακά µε την έκδοση πενήντα χιλιάδων
ψηφιακών πιστοποιητικών που διανεµήθηκαν σε δηµόσιους
υπαλλήλους τα προηγούµενα χρόνια.
Σήµερα ο κύριος Υπουργός δεν έχει πει κάτι για το γεγονός
ότι η ισχύς αυτών των πιστοποιητικών έχει λήξει, χωρίς να έχει
γίνει καµµία απολύτως ενέργεια αυτούς τους δεκαεννιά µε είκοσι
µήνες ούτε για την εκπαίδευση των υπαλλήλων –των χρηστών
τους- αλλά ούτε και για την ανανέωσή τους.
Το σχέδιο νόµου αναφέρεται σε µία κεντρική δικτυακή πύλη.
Πού είναι η γενναιότητα του Υπουργείου για να πει ότι αναφέρεται στον ΕΡΜΗ, ένα έργο το οποίο παρέλαβε από την προηγούµενη κυβέρνηση; Και ήταν ο Υπουργός κ. Ραγκούσης που
παρέλαβε γι’ αυτό το έργο το τρίτο βραβείο στη Σουηδία πριν
από δύο χρόνια, το Νοέµβριο του 2009, σε µία αναγνώριση της
αξίας και της σηµασίας αυτού του έργου για τη Δηµόσια Διοίκηση.
Αυτή είναι η υποδοµή την οποία βρήκε η Κυβέρνηση και την
οποία αποσιωπά και κάνει προσπάθειες να απαξιώσει, δίνοντας
την εντύπωση ότι µόλις τώρα αρχίζει να χτίζεται κάτι στον τοµέα
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2004 η κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας προσερχόµενη τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών,
διαπίστωσε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν ένα γράµµα
στην εξώπορτα του Υπουργείου και καταβλήθηκαν σοβαρές προσπάθειες µε ευτυχές αποτέλεσµα, ώστε να κερδίσουµε
630.000.000 ευρώ για το επιχειρησιακό πρόγραµµα της Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Εσωτερικών -τριάντα χρόνια η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση- µπορούσε,
επιτέλους, να χτίσει προς ένα στόχο µιας διοικητικής µεταρρύθµισης έχοντας τα εργαλεία και τα εφόδια.
Γιατί αποσιωπώνται όλα αυτά; Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε
τη γενναιότητα να αναγνωρίσετε, να εξηγήσετε και να δώσετε τη
δέουσα αξία και σηµασία στο έργο που παραλάβατε; Γιατί το
αποσιωπάτε;
Όµως, εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήµατα, τα οποία µας
βάζουν σε σκέψεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα θέσω υπ’ όψιν σας για να το
αξιολογήσετε ένα θέµα, το οποίο είναι τουλάχιστον περίεργο, αν
όχι κωµικό. Το αφήνω, λοιπόν, στην κρίση σας. Ακούστε τις ηµεροµηνίες: Με πράξη Υπουργικού Συµβουλίου στις 28 Απριλίου
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης –αργότερα
θα καταθέσω την Εφηµερίδα στα Πρακτικά- συγκροτείται επιτροπή πληροφορικής και επικοινωνιών και της ανατίθενται ιδιαίτερα σηµαντικές αρµοδιότητες για το στρατηγικό σχεδιασµό της
πολιτείας σε θέµατα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και για την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών έργων και για την εφαρµογή των σχετικών νόµων. Στις 28
του µηνός κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόµου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η συζήτηση έρχεται στην επιτροπή στις
3 Μαΐου. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως που δηµοσιεύει τη σχετική πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου εκδίδεται
στις 4 Μαΐου.
Προσέξτε τι απόλυτος συγχρονισµός για δύο πρωτοβουλίες
οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο ουσιαστικά αντικείµενο, έχουν
επεξεργαστεί το ίδιο χρονικό διάστηµα, αλλά αυτά τα κείµενα
δεν έχουν καµµία σχέση το ένα µε το άλλο! Ο συντάκτης του
ενός κειµένου είτε αγνοεί την ύπαρξη του άλλου είτε σκόπιµα
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επιχειρεί να δηµιουργήσει δύο παράλληλες διοικητικές δοµές
που µόνο δυσλειτουργία και κόστος θα επιβάλουν στη Δηµόσια
Διοίκηση και στην κοινωνία.
Επίσης, την ίδια στιγµή για το ίδιο αντικείµενο συγκροτείται
µία επιτροπή γενικών διευθυντών υπό τον Υπουργό Εσωτερικών
και µια άλλη επιτροπή γενικών γραµµατέων υπό τον Πρωθυπουργό και µάλιστα χωρίς να λαµβάνεται καµµία πρόνοια διευκρίνισης των ορίων των αρµοδιοτήτων της µίας επιτροπής έναντι
της άλλης.
Και εγώ λέω: Αυτή η εικόνα παραπέµπει σε σοβαρή λειτουργία
της Κυβέρνησης; Αυτή η εικόνα απηχεί τη σπουδαιότητα, τη σηµασία και το κύρος που πρέπει να περιβάλει κατά τα άλλα τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών;
Εδώ δυο πράγµατα συµβαίνουν: Είτε υπάρχει τεράστια προχειρότητα και σε αυτόν τον τοµέα όπως και σε όλα τα άλλα είτε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνουµε τη συνύπαρξη δύο
αλληλοσπαρασσόµενων φατριών που η καθεµία χωριστά επιχειρεί να υλοποιήσει τις δικές της πολιτικές.
Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ αυτήν την ώρα περισσότερο
στα άρθρα και στις λοιπές διατάξεις. Θα το κάνω µιλώντας επί
των άρθρων. Κρατώ, όµως, ένα γενικότερο σχόλιο: Εάν ο κύριος
Υπουργός και οι συνεργάτες του πίστευαν ότι αυτό το σχέδιο
νόµου είναι η «λυδία λίθος» για να προχωρήσουν τα θέµατα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για να µπούµε στη νέα εποχή,
όφειλε να περιβάλει µε το ανάλογο κύρος αυτή τη συζήτηση και
όχι να εισάγει ταυτόχρονα µε το ζήτηµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πλήθος άλλων διατάξεων -θα µου επιτρέψετε να πωµε έναν τρόπο λίγο «κουτοπόνηρο». Γιατί θα µπορούσε να ενσωµατώσει το περιεχόµενο των τριών τροπολογιών στο σχέδιο
νόµου και να τα συζητήσουµε ως µία ενότητα και όχι ξεχωριστά
ως τροπολογίες, µιας και όλες οι τροπολογίες είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αντιλαµβάνεται, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός υποσυνείδητα ότι
ο πρώτος που αποδίδει το πραγµατικό αντίκρισµα του σχεδίου
νόµου είναι ο ίδιος. Θα έπρεπε να συζητάµε µόνο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν το έκανε. Φέρνει οκτώ λοιπές διατάξεις και άλλα δεκατέσσερα άρθρα µέσα σε τρεις τροπολογίες
για ζητήµατα τεράστιας σηµασίας και αξίας: Άλλες είναι εµβαλωµατικές, που αφορούν στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», άλλες που αφορούν µετατάξεις προσωπικού, άλλες που αφορούν –αν θέλετεγενικότερα τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί και
να αποδίδει το προσωπικό της Δηµόσιας Διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να πω ότι
προχειρότητα χαρακτηρίζει τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία.
Μικρή η αξία και η εµβέλεια της πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άδηλος ο χρόνος και ο τρόπος εφαρµογής
της. Μεγάλες προσδοκίες. Πενιχρά αποτελέσµατα. Το κυριότερο, υποβάθµιση της συζήτησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεδοµένου ότι υπάρχουν σε αυτό το σχέδιο νόµου πλήθος
άλλων σοβαρών διατάξεων.
Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας εγώ θα σας παρακαλούσα, θα σας
προσκαλούσα και θα σας καλούσα, όταν πάρετε τη θέση σας
στο Βήµα αυτό, να τοποθετηθείτε, αν έχετε ένα σχέδιο πρόχειρο
-κατά πώς φαίνεται κάτι έχετε στο µυαλό σας, αλλά δεν µας το
λέτε και το φέρνετε γύρω-γύρω- για το πώς σκέφτεστε τη Δηµόσια Διοίκηση της επόµενης ηµέρας.
Θα σας παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, ακόµη µια φορά, αντί
να πληροφορούµαστε από τα µέσα ενηµέρωσης µεγάλης σηµασίας και αξίας σκέψεις, προτάσεις και ιδέες για το πώς σκέφτεστε, να αξιοποιήσετε το προσωπικό του δηµοσίου και τι τύχη του
επιφυλάσσετε, να το κάνετε εδώ µέσα. Εδώ! Εδώ πρέπει να γίνεται η συζήτηση και να αρθρώνεται ο διάλογος! Εδώ πρέπει να
δέχεστε τη «βάσανο» των ερωτήσεων και του ελέγχου!
Πείτε µας, κύριε Υπουργέ, επιτέλους, όχι µόνο το σχέδιο σας,
αλλά και την αλήθεια! Όχι αλήθεια σε φέτες! Όχι αλήθεια σε δόσεις! Όχι τη µέθοδο της «σαλαµοποίησης»! Τι θα κάνετε µε τους
δηµοσίους υπαλλήλους; Τι θα κάνετε µε τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου; Τι θα κάνετε µε εκατοντάδες χιλιάδες κόσµο, για τον οποίο σπέρνετε τρόµο και φόβο σε
καθηµερινή βάση, χωρίς να λέτε τι έχετε κατά νου να κάνετε,
ποιο είναι το σχέδιό σας, πώς θέλετε να λειτουργήσει η Δηµόσια
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Διοίκηση, πώς θα αξιοποιήσετε το προσωπικό;
Πρόκειται για µια συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
οποία γίνεται παράλληλα µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή µε τη δυνατότητα που έχει η πολιτεία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία να βάλει το δηµόσιο να δουλέψει πιο
παραγωγικά, πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσµατικά. Την ίδια ώρα
κανείς δεν γνωρίζει ποιοι και σε ποιο χρόνο θα εφαρµόσουν αυτό
το πόνηµα.
Όλοι, κύριε Υπουργέ, περιµένουν στη Βουλή να πείτε τι θα κάνετε µε αυτό το προσωπικό, το οποίο εκτός όλων των άλλων θα
κληθεί να εφαρµόσει και το νόµο σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Καλό
είναι να ακούσουµε από τον Υπουργό τι θα κάνει και τι µέτρα θα
παρθούν, αλλά καλό θα ήταν να ακούγαµε και από τα δύο κόµµατα, που κυβερνούν τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα-τριανταπέντε χρόνια, γιατί η Δηµόσια Διοίκηση έφθασε σε αυτήν τη
σηµερινή κατάσταση. Έρχεστε τώρα µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σαν να είναι το µαγικό φάρµακο επί παντός επιστητού,
µε πολλές υποσχέσεις ότι όλα θα διορθωθούν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς είµαστε θετικοί στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και στις δυνατότητες που
δίνουν. Η χρήση τους, όµως, δεν είναι γενική, αλλά ειδική. Η ίδια
η ιστορική πείρα αποδεικνύει πως η χρήση των τεχνολογικών και
επιστηµονικών επιτευγµάτων δεν είναι ουδέτερη, αλλά εξαρτάται
από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζονται και
από τον τελικό σκοπό για τον οποίο εφαρµόζονται.
Στον καπιταλισµό η πείρα µέχρι τώρα λέει ότι οι τεχνολογίες
πληροφορικής δεν αξιοποιήθηκαν, για να µειωθεί ο εργάσιµος
χρόνος, αλλά για να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Το σχέδιο νόµου ξεκινάει µε βασική θέση ότι τα προβλήµατα
του δηµόσιου τοµέα, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών σχετίζονται και παράγονται από δύσκαµπτες δοµές, από
τον κακό τρόπο οργάνωσης, από κακούς δηµόσιους υπαλλήλους. Γιατί δεν µπορώ, βέβαια, να επαναλάβω την έκφραση του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για τους δηµόσιους υπαλλήλους.
Έτσι, η χρήση νέων τεχνολογιών θα λύσει αυτά τα προβλήµατα. Στην πραγµατικότητα η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία
των εργαζοµένων από το δηµόσιο εκφράζουν τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους. Αποτυπώνουν ένα κράτος που λειτουργεί
για τις ανάγκες των µονοπωλίων.
Στη βάση αυτή εµείς τοποθετηθήκαµε αρνητικά και γι’ αυτό
καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, αφού πρόκειται για
ένα νοµοσχέδιο εντυπωσιασµού, ένα νοµοσχέδιο ενσωµάτωσης,
µε στόχο να αποκρύψει τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους, να
κρύψει τις πραγµατικές αιτίες της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.
Η υιοθέτηση νέων µορφών –«ηλεκτρονική διακυβέρνηση» στην
προκειµένη περίπτωση- που δεν θίγουν το περιεχόµενο απλώς
θα µεταβάλουν την απάτη και τη διαφθορά σε ηλεκτρονική.
Εποµένως, το εάν ένα κράτος είναι φιλικό ή ανοικτό προς τους
εργαζόµενους, όπως θέλει να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, σχετίζεται µε τον προσανατολισµό και τις πολιτικές που εφαρµόζει.
Ακόµη και εάν υποθέσουµε ότι η περίφηµη «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» δουλέψει ρολόι, αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα τον
προσανατολισµό του, που κόβει µισθούς και συντάξεις, καταποντίζει τη δηµόσια υγεία, αποκλείει νήπια από την προσχολική
αγωγή, βάζει «χαράτσια» ακόµη και στον αέρα που αναπνέουµε.
Βέβαια, χθες µετά την τελευταία συζήτηση στο EUROGROUP
αυτά που µας περιµένουν, αυτά που περιµένουν τους εργαζόµενους νοµίζω πως όχι απλώς µπορούµε να τα φανταστούµε, αλλά
ξέρουµε τι θα ακολουθήσει. Ένα είναι σίγουρο: Οι εργαζόµενοι
δεν θα καθίσουν µε σταυρωµένα χέρια, αλλά ότι θα πρέπει να
οργανώσουν την πάλη τους, για να ανατρέψουν όλη αυτήν την
κατάσταση.
Από τη µία, λοιπόν, κόβει τα πάντα και από την άλλη µοιράζει
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φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, προνόµια και ζεστό χρήµα
σε τράπεζες, σε εφοπλιστές και κάθε είδους µεγαλοεπιχειρηµατίες.
Μήπως άλλαξε ο βαθιά αντιλαϊκός χαρακτήρας των κυβερνητικών νοµοσχεδίων, επειδή, για παράδειγµα, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ εκθέτει τα νοµοσχέδια για ένα διάστηµα στην ηλεκτρονική διαβούλευση πριν τα φέρει στη Βουλή; Το αντίθετο. Το
ΠΑΣΟΚ πιστεύουµε ότι θα µείνει στην ιστορία σαν το κόµµα
εκείνο υλοποίησε –ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο και σε όλες
τις προηγούµενες, όπως και η Νέα Δηµοκρατία, αλλά τώρα µιλάµε για αυτήν την περίοδο που ζούµε- τις πιο βάρβαρες, αντιλαϊκές πολιτικές του κεφαλαίου σε βάρος του λαού,
εφαρµόζοντας την περίφηµη «ηλεκτρονική δηµοκρατία». Ηλεκτρονική ή όχι αυτή η δηµοκρατία είναι η δικτατορία των µονοπωλίων σε βάρος των συµφερόντων της λαϊκής πλειοψηφίας.
Ένα δεύτερο και πολύ σοβαρό ζήτηµα που περιέχει το νοµοσχέδιο, είναι η υιοθέτηση µέσα στο πλαίσιο που το διέπει της διάταξης για την αύξηση του χρόνου εργασίας των δηµοσίων
υπαλλήλων, χωρίς πληρωµή των επιπλέον αποδοχών. Αυτό
πραγµατικά αποδεικνύει τη στόχευση του νοµοσχεδίου και µόνο
αυτό –το έχουµε ξαναπεί και το επαναλαµβάνουµε- είναι λόγος
για να καταψηφιστεί απ’ όλους το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Βέβαια, επικαλείσθε κατά κόρον, την εξίσωση ωρών εργασίας
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Έ, ας σταµατήσει, επιτέλους, η υποκρισία, γιατί εάν, πράγµατι, θέλετε την ισονοµία, θα
είχατε λύσει µια σειρά από πιο απλά ζητήµατα.
Υπενθυµίζουµε τη µεγάλη ανισότητα µεταξύ δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα που υπάρχει στις γυναίκες µε την άδεια τοκετού.
Είναι τέσσερις µήνες στον ιδιωτικό τοµέα και ένας χρόνος στο
δηµόσιο. Τακτοποιήστε το ζήτηµα, λοιπόν, προς το θετικότερο
και όχι προς το αρνητικότερο. Εσείς έρχεστε και θέλετε να υλοποιήσετε το δεύτερο.
Αυτή, όµως, η ρύθµιση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κυρίως του κυβερνώντος κόµµατος, είναι καθαρός εκβιασµός της
Κυβέρνησης προς όλους τους εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα. Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόµενοι στο εργοστάσιο, στην
επιχείρηση, στο µαγαζί, σε κάθε τόπο δουλειάς, θα αποδέχονται
και δεν θα αντιδρούν στις πενιχρές αµοιβές, στη δουλειά χωρίς
ασφάλιση, στο διευθετηµένο ωράριο. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι
θα δέχονται την όποια µορφή εργασίας απαιτεί ο εργοδότης για
την αύξηση της κερδοφορίας του.
Μία βόλτα σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της χώρας θα σας πείσει. Εάν µιλήσετε µε τις γυναίκες εργαζόµενες στα περιβόητα
ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας και τις ρωτήσετε πόσες ώρες
δουλεύουν, πόσο πληρώνονται και τι τις βάζει ο εργοδότης να
υπογράψουν –και αυτό σε γνώση της κάθε διοίκησης του νοσοκοµείου και είναι σίγουρο και της Κυβέρνησης- θα δείτε ότι είναι
µία πραγµατικότητα που πρέπει να κάνει όλους να ντρέπονται.
Δουλεύουν σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας παίρνοντας 400 µε 450 ευρώ και στην καλύτερη
των περιπτώσεων, όταν έχουν πολλά χρόνια, γύρω στα 600
ευρώ. Είναι τροµοκρατηµένες ότι µπορεί να τις διώξουν, εάν µιλήσουν και φοβούνται ακόµη και να σε κοιτάξουν τις περισσότερες φορές. Πηγαίνετε, λοιπόν, ρωτήστε και ασχοληθείτε µε
αυτήν την κατηγορία των εργαζοµένων και θα δείτε εάν το νοµοσχέδιο αυτό δεν θίγει περισσότερο και τον ιδιωτικό τοµέα µε την
τροµοκρατία που υπάρχει σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Το νοµοσχέδιο, όπως καθαρά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και όπως καθαρά προδιαγράφεται βέβαια και από τα αντίστοιχα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει πρώτα και κύρια
να εξυπηρετήσει τους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Πείτε το καθαρά.
Θέλει να διευκολύνει τους λεγόµενους επενδυτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Εντάσσεται στη γενικότερη λογική του
fast track, ξεπουλήµατος της δηµόσιας υπηρεσίας σε ιδιώτες. Η
µεγάλη πλειοψηφία του λαού, που ταλαιπωρείται και από τα ζητήµατα γραφειοκρατίας, όχι µόνο δεν θα ωφεληθεί γιατί, όπως
δείχνουν και τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, δεν έχει πρόσβαση
στο ίντερνετ, ούτε εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες.
Αλήθεια µπορείτε να σκεφθείτε έναν άνεργο τι τον απασχολεί;
Εάν θα χάσει χρόνο πηγαίνοντας µια, και δύο και τρεις φορές,
λόγω γραφειοκρατίας, για να εισπράξει το επίδοµα ανεργίας, ή
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εάν τελικά θα πάρει επίδοµα ανεργίας, που κάθε φορά δυσκολεύετε ακόµα περισσότερο την κατάσταση, αυξάνετε τον αριθµό
των ενσήµων και αποκλείετε µία σειρά ανέργους; Καταλαβαίνουµε ότι το δεύτερο είναι αυτό που τον απασχολεί και όχι µόνο
εάν θα ταλαιπωρηθεί λόγω γραφειοκρατίας.
Αλήθεια, οι µετανάστες, που βασανίζονται µε τις διαδικασίες
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραµονής τους και που
πληρώνουν ποσά όχι µόνο στο δηµόσιο µε τα παράβολα αλλά,
όπως ξέρετε, και στους γνωστούς δικηγόρους µε τις υπηρεσίες
που προσφέρουν ή που δήθεν προσφέρουν αρκετές φορές, µετανάστες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και τις διαδικασίες, πώς
θα εξυπηρετηθούν αυτοί καλύτερα; Σας απασχόλησαν καθόλου
όλα αυτά τα προβλήµατα; Δεν έχετε κάνει καµµία αναφορά ούτε
στα κείµενα, αλλά ούτε στις µέχρι τώρα τοποθετήσεις σας.
Ένας άλλος στόχος του κυβερνητικού νοµοσχεδίου και των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον οποίο συµφωνούν βέβαια απόλυτα και η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα του
κεφαλαίου, είναι η µείωση των εργαζοµένων στο δηµόσιο µέσα
από την ευρεία εφαρµογή των ηλεκτρονικών µέσων, αλλά και
από την αύξηση του ωραρίου εργασίας.
Θα αναφερθούµε εκτενέστερα βέβαια, κατά τη συζήτηση των
άρθρων, αλλά θέλω να πω ότι εµείς δεν µένουµε στο εάν είναι
ρεαλιστικό, για παράδειγµα, ή φανταστικό το νούµερο των σαράντα πέντε χιλιάδων λιγότερων θέσεων δηµοσίων υπαλλήλων,
παρ’ ότι δεν µιλάτε για σαράντα πέντε χιλιάδες. Ο στόχος σας
είναι για µείον διακόσιες χιλιάδες µε διακόσιες πενήντα χιλιάδες
στο συνολικό αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων. Έχετε –φαίνεται- µία ιεράρχηση, πηγαίνετε σταδιακά και πετάξατε κατ’ αρχήν,
τις σαράντα πέντε χιλιάδες θέσεις.
Εµείς, λοιπόν, δεν στεκόµαστε στο νούµερο, εάν είναι πραγµατικό, αλλά καταγγέλλουµε τη βάρβαρη και ανάλγητη πολιτική
σας, που όχι µόνο αδιαφορεί, αλλά επιπλέον θριαµβολογεί που
τόσες χιλιάδες άνθρωποι θα µείνουν άνεργοι, έτσι όπως θριαµβολογήσατε για την απόλυση των συµβασιούχων ή των εργαζοµένων µε «STAGE», αντί να τους µονιµοποιήσετε και να δώσετε
πλήρη εργασιακά δικαιώµατα σε αυτούς τους εργαζόµενους.
Αποδεικνύεται για πολλοστή φορά, ότι στον καπιταλισµό οι ανθρώπινες επιστηµονικές κατακτήσεις στον τοµέα των νέων τεχνολογιών –µε τις οποίες επαναλαµβάνουµε ότι εµείς
συµφωνούµε- αντί να αξιοποιούνται για τη µείωση του εργάσιµου
χρόνου και την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, αντί να αξιοποιούνται προς όφελος των εργαζοµένων και να καλύπτουν τις σηµερινές σύγχρονες ανάγκες τους, αξιοποιούνται σαν εργαλείο
κατάργησης θέσεων εργασίας και αύξησης της ανεργίας. Τα ποσοστά της ανεργίας όχι απλά είναι ανησυχητικά, αλλά ξέρετε ότι
έχουν ξεπεράσει το 15,9%. Αυτά είναι τα επίσηµα στοιχεία και
µπορεί κανείς να φανταστεί ποια είναι η πραγµατικότητα.
Απ’ ό,τι φαίνεται, βέβαια, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σας διευκολύνει
σε αυτήν την κατάργηση των θέσεων εργασίας και δεν είναι τυχαίο το ότι περάσατε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πριν από αυτό το νοµοσχέδιο, διότι τώρα έχουµε αρχίσει πλέον και ακούµε από
αριστερά και δεξιά διάφορους δηµάρχους, µετά τις τελευταίες
εκλογές, να λένε ότι έχουν πλεονάζον προσωπικό και δεν ξέρουν
τι θα το κάνουν. Η πραγµατικότητα είναι ότι λόγω της οικονοµικής κατάστασης –που επίσης, ευθύνεστε και είναι διαχρονική η
ευθύνη των δύο µεγάλων κοµµάτων- οι δήµοι έχουν φτάσει σε
αυτήν την κατάσταση, επειδή ακριβώς εσείς οι ίδιοι παρανοµείτε
και δεν εφαρµόζετε τους νόµους του αστικού κράτους που έχετε
ψηφίσει.
Από την άλλη, µιλάµε για πλεονάζον προσωπικό, όταν η τραγική πραγµατικότητα είναι ότι οι περισσότεροι δήµοι και νοµαρχίες έχουν έλλειψη προσωπικού και γι’ αυτό ακριβώς έχουν τους
συµβασιούχους και τις διάφορες άλλες µορφές συµβάσεων για
να καλύψουν τα κενά. Πού το βρήκαν, λοιπόν, αυτό το πλεονάζον
προσωπικό; Μπορεί να υπάρχει σε ορισµένες περιπτώσεις, αλλά
είναι σίγουρα απειροελάχιστες µπροστά στην πραγµατικότητα.
Ποιος είναι αυτός που θα χαρακτηρίσει το προσωπικό ως πλεονάζον; Με τι κριτήρια, όταν το µοναδικό κριτήριο που βάζετε
εσείς είναι το οικονοµικό. Μιλάτε για οικονοµικό εξορθολογισµό,
να κάνετε οικονοµία για να συγκεντρωθούν έσοδα. Στο όνοµα
του χρέους και της τρόικας κάνετε οικονοµία από παντού. Δεν
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υπάρχει κανένα σοβαρό κριτήριο, θα έλεγα.
Και όχι µόνο το χαρακτηρίζετε πλεονάζον, αλλά έχετε ήδη ξεκινήσει τις µετατάξεις και το φέρνετε µέσα από τις τροπολογίες,
που πραγµατικά συµφωνώ µε το συνάδελφο κ. Ζώη, ότι η κάθε
µία αποτελεί και ένα µικρό νοµοσχέδιο. Προχωράτε, λοιπόν, σε
υποχρεωτικές µετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού µεταξύ
µονίµων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από δήµους σε
άλλους δήµους και αντίστροφα. Είναι λεπτοµέρειες, που ίσως
προλάβουµε να τις πούµε αύριο.
Εµείς σαν κόµµα στις µετατάξεις και στις αποσπάσεις, εάν
είναι οικειοθελείς, θα συµφωνήσουµε. Στις υποχρεωτικές δεν
συµφωνούµε, διότι αναγκάζονται οι εργαζόµενοι να αλλάξουν
τον τρόπο ρύθµισης της ζωής τους και µάλιστα σε ορισµένους
νησιωτικούς δήµους φαίνεται ότι µπορεί να µετακινούνται από
νησί σε νησί. Μα, µιλάµε σοβαρά; Είναι δυνατόν κάποιος να προσπαθεί να οργανώσει τη ζωή του σ’ ένα σηµείο και µετά από ένα
διάστηµα να πρέπει να πάει κάπου αλλού; Είναι τραγικές οι δυνατότητες που δίνονται µέσα από τις τροπολογίες, που δεν είναι
τροπολογίες. Είστε αναγκασµένοι –θα µπορούσατε να τις είχατε
ενσωµατώσει- και τις φέρνετε δήθεν σαν τροπολογίες.
Ένα επίσης, σοβαρό ζήτηµα που έρχεται και που χρόνια το παλέψαµε µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι το γεγονός ότι
έρχεσθε πλέον και ανοίγετε πόρτες, παράθυρα και κερκόπορτες
για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Αυτό είναι από τα πιο
σοβαρά ζητήµατα. Το περνάτε µέσα από την τροπολογία για να
µην το πάρουν είδηση πολλοί.
Έχετε έναν τίτλο: «Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας». Δεν προσλαµβάνεται µόνιµο προσωπικό. Το φέρνετε δήθεν για να καλύψετε προβλήµατα ορεινών
και νησιωτικών δήµων και αφήνετε τη δυνατότητα αυτή στις αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων, όπου υπάρχουν ανάγκες και τέτοιες ανάγκες χαρακτηρίζετε στις τουριστικές περιοχές.
Εµείς σας λέµε ξεκάθαρα ότι κάθε φορά που θα γίνονται κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στην καθαριότητα, τα ιδιωτικά συνεργεία –εκτός από το στρατό που αναγκάζεται να δουλέψει
στην καθαριότητα- θα ασχολούνται µε την καθαριότητα. Με αποφάσεις συµβουλίου θα ιδιωτικοποιηθεί το θέµα της καθαριότητας και θα υπάρχει αυτό το περιβόητο µεικτό σύστηµα, το οποίο
δυστυχώς το κάνετε µε τις πλάτες και της ΚΕΔΚΕ, δηλαδή µε
τους δηµάρχους που στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
Τέλος, ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα είναι και το ζήτηµα της ουσιαστικής προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που, παρ’
όλη την επίκλησή τους µε τη µορφή ευχολόγιου στο νοµοσχέδιο,
δεν εξασφαλίζεται καθόλου ειδικά µέσα στο σηµερινό διεθνές
και εσωτερικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που έχει κάνει το φακέλωµα,
την ηλεκτρονική παρακολούθηση της ζωής των εργαζοµένων και
την ανταλλαγή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από
κάθε είδους εθνικές ή διεθνικές κρατικές αλλά και ιδιωτικές υπηρεσίες, βασικό µέσο παρακολούθησης, χαφιεδισµού και χειραγώγησης.
Στο όνοµα της αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, αλλά και
κάθε είδους απειλών για το οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα,
εκατοµµύρια άνθρωποι σήµερα σ’ όλο τον κόσµο και στη χώρα
µας –που συµµετέχει σ’ όλους τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, τους µηχανισµούς και τις βάσεις δεδοµένων τους- είναι
φακελωµένοι και έκθετοι σε κάθε είδους κρατικές υπηρεσίες, µυστικές ή φανερές, αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες, ασφαλιστικές
για παράδειγµα και εργοδοτικές οργανώσεις, που µπορούν να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την πολιτική ή συνδικαλιστική δράση
ενός εργαζόµενου µέχρι τις σοβαρές ασθένειες του ίδιου ή της
οικογένειάς του.
Έτσι και στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό σύστηµα οι νέες τεχνολογίες από µέσο απελευθέρωσης των ανθρώπινων
ικανοτήτων και διευκόλυνσης της ζωής και επικοινωνίας των εργαζοµένων γίνονται µέσο χειραγώγησης και καταστολής. Εδώ,
βέβαια βοηθάει και η Συνθήκη του Μάαστριχτ που την έχετε ψηφίσει όλοι εκτός από το ΚΚΕ, όπου εκεί είναι τα πάντα ανοιχτά
και στη διάθεση όλων.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι όλοι.
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ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν ήσασταν ακόµη, κύριε συνάδελφε, εδώ. Θα σας δούµε στην πορεία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα µας δείτε.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το ηλεκτρονικό φακέλωµα εξυπηρετεί και µια σειρά άλλων µέτρων της
Κυβέρνησης, όπως η κάρτα του πολίτη, η φοροκάρτα, η παρακολούθηση του διαδικτύου...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: (Δεν ακούστηκε).
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μη διαµαρτύρεστε, µπορεί να ήσασταν σε άλλο κόµµα, αλλά το κόµµα
που σήµερα πρεσβεύετε, δεν υπήρχε.
Όταν εµείς, σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τα λέγαµε
αυτά εδώ και χρόνια, µας κατηγορούσατε ως οπισθοδροµικούς,
που δεν θέλουµε δήθεν τον εκσυγχρονισµό. Τώρα έρχονται επίσηµες αποκαλύψεις για τους κινδύνους από το facebook και τα
υπόλοιπα λεγόµενα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους, πολύ συνειδητά καταψηφίσαµε, γιατί καταλαβαίνουµε ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει
ακόµη περισσότερο µε τα υπόλοιπα νοµοσχέδια που έπονται
αυτού, όπως είναι το νοµοσχέδιο για το ενιαίο µισθολόγιο και
άλλα.
Ένα είναι σίγουρο, ότι οι εργαζόµενοι δεν θα µείνουν µε σταυρωµένα τα χέρια. Εσείς σαν Κυβέρνηση, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αυτό που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε
είναι ο φόβος και το γεγονός ότι δήθεν οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσµα. Είναι σίγουρο ότι οι εργαζόµενοι µε τη πάλη τους θα
απεγκλωβιστούν από αυτό το πλαίσιο και θα προχωρήσουν µέχρι
την ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
τριάντα µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το
5ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κολοκοτρώνης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απορίας άξιο το γεγονός
πως σε µια τόσο σηµαντική και αναγκαία µεταρρύθµιση, όπως η
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σ’ όλο το εύρος του
δηµόσιου τοµέα, κατάφερε η Κυβέρνηση να έχει απέναντί της
όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, για διαφορετικούς λόγους
ίσως.
Υπάρχει κανείς µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα που να µην επιθυµεί
τη µείωση της γραφειοκρατίας, την πάταξη της διαφθοράς στο
δηµόσιο, την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς
τους πολίτες; Η Κυβέρνηση, όµως, στην προσπάθειά της να καλύψει το χαµένο χρόνο έχει ταυτίσει το επιθυµητό µε το εφικτό,
θεωρώντας ότι µε την προώθηση και ευρεία εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δηµόσιο, αυτό και µόνο αρκεί
ώστε να βάλει τάξη στο γραφειοκρατικό χάος.
Η µη ορθολογική, κατά την άποψή µας, προσέγγιση της Κυβέρνησης σ’ αυτό το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος νοµοσχέδιο είναι
αυτή που µας αναγκάσετε να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί
της αρχής ως µη ρεαλιστικό, διότι δεν αντιµετωπίζει τα πρωτογενή αίτια και δεν αναδιοργανώνει τις δοµές που συντηρούν και
αναπαράγουν την αναποτελεσµατικότητα και τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη Δηµόσια Διοίκηση και αποτελούν τον
πυρήνα του προβλήµατος.
Σ’ ένα σαθρό οικοδόµηµα δηλαδή, σ’ ένα αντιπαραγωγικό σύστηµα εισάγετε νέες τεχνολογίες απροσδιορίστου κόστους,
χωρίς να δηµιουργήσετε το προαπαιτούµενο υπόβαθρο αποδοτικής λειτουργίας της όλης δοµής, χωρίς προηγουµένως να επιχειρείται ο εξορθολογισµός και η απλούστευση των διαδικασιών,
χωρίς να έχει αντιµετωπισθεί η πολυνοµία µε την κωδικοποίηση
των νόµων και την κατάργηση εκείνων που αναιρούν άλλους νόµους, χωρίς την αναγκαία και προαπαιτούµενη αναδιοργάνωση
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των δηµοσίων υπηρεσιών, χωρίς ικανοποιητική τεχνογνωσία των
υπαλλήλων εκείνων που θα αποτελέσουν τους διαχειριστές και
τους εγγυητές της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος και
χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένου σχεδίου µετάβασης και συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων για την αντιµετώπιση εγγενών δοµικών και λειτουργικών προβληµάτων. Χωρίς όλα αυτά, το εν
λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί µία άριστη έκθεση ιδεών.
Είναι ένας οραµατισµός για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ο
δηµόσιος τοµέας σε µία ιδεατή κατάσταση και απευθύνεται σε
δηµόσιες υπηρεσίες όπου όλα λειτουργούν άψογα. Όταν όµως
γνωρίζει κανείς τι επικρατεί σήµερα στο δηµόσιο, όλα αυτά που
εισηγείστε φαντάζουν τουλάχιστον σουρεαλιστικά.
Η Κυβέρνηση όµως, έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν της τα αντικειµενικά δεδοµένα που είχε στη διάθεσή της, προκειµένου να
φέρει ένα υλοποιήσιµο και άµεσα εφαρµόσιµο σχέδιο. Δεν το
κάνει.
Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι µόλις το 1/3 των δηµοσίων υπαλλήλων
γνωρίζει επαρκώς χειρισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και το
ίδιο το Παρατηρητήριο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σας
πληροφορεί για το επίπεδο των τεχνικών δεξιοτήτων των δηµοσίων λειτουργών, αναφέροντας ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό µηχανιστικά, χωρίς να έχουν
εµπεδώσει οι συµµετέχοντες την τεχνολογία της πληροφορικής
και χωρίς, κατ’ επέκταση, να είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν
προς όφελος της αποτελεσµατικότητας της εργασίας τους.
Παράλληλα, τα 2/3 του πληθυσµού είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να προβλέπεται ένα στάδιο επιµόρφωσης και σταδιακής εντρύφησης στις νέες τεχνολογίες, στη
νέα φιλοσοφία λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζονται τα εχέγγυα
ικανοποιητικής απόδοσης µιας τόσο δαπανηρής επένδυσης;
Διότι και το τελειότερο τεχνολογικό σύστηµα, για να χαρακτηριστεί πετυχηµένο, απαιτεί αν µη τι άλλο, ικανούς χρήστες.
Μια σηµαντικότατη προϋπόθεση επίσης είναι ο ανασχεδιασµός των υπηρεσιών και η απλούστευση των διαδικασιών που
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του όλου εγχειρήµατος και για
τα οποία το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει απολύτως τίποτα.
Για του λόγου το αληθές εν τάχει θα αναφέρω δύο παραδείγµατα, που είναι χαρακτηριστικά των απίστευτων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και της πληθώρας των εγγράφων που πρέπει
να διακινηθούν, προκειµένου να ολοκληρωθεί µια εργασία, θέµατα που δεν αγγίζονται από το νοµοσχέδιο, αλλά τα οποία αποτελούν την ουσία του προβλήµατος.
Στην περίπτωση, λοιπόν, που ένας πολίτης ζητήσει πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, ζητείται από το δήµο η παρουσία δύο
µαρτύρων, που µε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής, θα βεβαιώσουν ποιοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, τη στιγµή που τηρείται από τον ίδιο το δήµο η οικογενειακή µερίδα και ο ίδιος ο δήµος διαθέτει την πρωτογενή
πληροφορία µε τον πλέον επίσηµο τρόπο.
Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάποιες άλλες
εποχές, όταν οι δήµοι κι οι άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου δεν
τηρούσαν αρχεία και δεν υπήρχε η στοιχειώδης οργάνωση, ήταν
απαραίτητη η παρουσία µαρτύρων. Όµως εν έτει 2011 είναι αδιανόητο το να χρησιµοποιούµε πρακτικές παλαιότερων δεκαετιών
επειδή δεν βρέθηκε κάποιος να τις καταργήσει.
Άλλη περίπτωση, που αφορά χιλιάδες πολίτες, είναι σχετικά
µε την επιδότηση ενοικίου. Μεταξύ των δέκα και πλέον δικαιολογητικών που ζητούνται από το µισθωτή, απαιτείται από φέτος και
υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή, του ιδιοκτήτη, θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει τα ίδια ακριβώς στοιχεία, που είναι ήδη βεβαιωµένα από το θεωρηµένο µισθωτήριο
συµβόλαιο που προσκοµίζεται και τα στοιχεία αυτά είναι ήδη διαθέσιµα από το Ε2 και επικουρικά από το Ε1 και το Ε9 του εκµισθωτή. Ακόµη κι αν ο ιδιοκτήτης του ενοικιαζόµενου ακινήτου
βρίσκεται στο εξωτερικό ή έχει µετακοµίσει σε άλλη πόλη ή για
άλλους, αντικειµενικούς λόγους, δεν δώσει αυτήν την υπεύθυνη
δήλωση, ο ενοικιαστής δεν θα πάρει την επιδότηση ενοικίου που
δικαιούται. Και σαν να µην έφθανε αυτό, ζητείται το θεωρηµένο
µισθωτήριο συµβόλαιο, που είναι κατατεθειµένο στην εφορία.
Και ενώ µέχρι πέρυσι δινόταν η δυνατότητα επικύρωσης από την
εφορία, τώρα απαιτείται να επικυρώνεται µόνο από δικηγόρο, µε
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την ανάλογη βέβαια οικονοµική επιβάρυνση του ενοικιαστή.
Αντί λοιπόν να περιορίζεται η γραφειοκρατία, να αξιοποιούνται
ηλεκτρονικά οι ήδη διαθέσιµες πληροφορίες, µε τις πρακτικές
που υιοθετείτε καταργείτε κάθε έννοια εξορθολογισµού των διαδικασιών. Αυτή είναι η παράνοια που διατρέχει τη Δηµόσια Διοίκηση και αν δεν υπάρξει αναδιοργάνωση και απλούστευση
δοµών και διαδικασιών, όσα χρήµατα και να δαπανηθούν για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν θα έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Το κυρίαρχο δηλαδή –κι εδώ έγκειται η βασική επιφύλαξή µαςείναι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο project, για το οποίο θα απαιτηθούν κονδύλια απροσδιόριστου ύψους, που σας καλέσαµε να
µας τα προσδιορίσετε, αλλά το αποφύγατε στην επιτροπή, τη
στιγµή που η ρεαλιστική εκτίµηση των δεδοµένων δεν επιτρέπει
αισιοδοξία επιτυχούς έκβασης του όλου εγχειρήµατος. Διότι
πέραν των περίπου 550 εκατοµµυρίων που θα στοιχίσει µόνο η
σύσταση των γενικών διευθύνσεων, το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους στην έκθεσή του αναφέρει πληθώρα δαπανών, οι
οποίες όµως δεν κοστολογούνται, και απλώς αναφέρει ότι θα καλυφθούν κατά περίπτωση. Για παράδειγµα, αναφέρει για τη µία
δαπάνη ότι αυτή εξαρτάται από την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, γενικώς και αορίστως. Για άλλες δαπάνες αναφέρει ότι
εξαρτώνται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, ενώ για άλλες αναφέρει ότι αναλαµβάνονται από τους ΟΤΑ, δηλαδή από τους υπερχρεωµένους
δήµους, χωρίς να αναφέρεται πουθενά, έστω κατά προσέγγιση,
το συνολικό κόστος.
Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα αυτής
της προσπάθειας, ωστόσο υπάρχει έντονος προβληµατισµός,
µήπως δηλαδή για άλλη µία φορά επενδυθούν σηµαντικά ποσά
σε τεχνολογικό εξοπλισµό, δαπανηθούν χρήµατα του ελληνικού
λαού για τη σύσταση νέων γενικών διευθύνσεων, νέων επιτροπών
και άλλων, όπως ορίζεται στο νοµοσχέδιο, και η ωφέλεια καταλήξει να είναι σηµαντικά υποδεέστερη του κόστους και του αποτελέσµατος.
Γνωρίζετε άλλωστε το πόρισµα της µελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, µε τίτλο « Η Διακυβέρνηση στην εποχή του Web 2.0», το οποίο αναφέρει πολύ
χαρακτηριστικά ότι «για τον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα
επενδύθηκαν και συνεχίζουν να επενδύονται σηµαντικοί πόροι.
Ωστόσο η αποτελεσµατικότητα των εν λόγω επενδύσεων τίθεται
πολλές φορές υπό αµφισβήτηση, καθώς το παραγόµενο όφελος
δεν είναι ανάλογο της επένδυσης». Διευκρινίζει, δε, ότι ως «όφελος» νοείται αφ’ ενός η βελτίωση στην αποδοτικότητα του φορέα
που παρέχει την υπηρεσία, αφ’ ετέρου η αποδοχή και η ευρεία
χρήση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Για να µη σας κατηγορήσουµε, λοιπόν, ότι προβαίνετε σε επικίνδυνους και δαπανηρούς πειραµατισµούς, θα έπρεπε να έχετε
προβλέψει ένα στάδιο µετάβασης, ελεγχόµενου κόστους, µια πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος. Δεν το πράξατε. Πώς εισηγείστε αυτό το νοµοσχέδιο, από τη στιγµή που οι δέκα µόνον από
τις είκοσι κυριότερες δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι
πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά, όπως αναφέρει η «EUROSTAT», κατατάσσοντας τη χώρα µας τελευταία µεταξύ των τριάντα δύο ευρωπαϊκών χωρών, πίσω ακόµη κι από χώρες όπως η
Βουλγαρία, η Τσεχία και η Κροατία; Πώς εισηγείστε το νοµοσχέδιο αυτό πριν καν επικαιροποιήσετε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που προβλέπει τη διεκπεραίωση κάθε ηλεκτρονικής
υπόθεσης σε πενήντα ηµέρες, τη στιγµή που το αντίστοιχο χρονικό όριο στη Δανία είναι δέκα ηµέρες και στη Φινλανδία δεκατέσσερις ηµέρες; Δηλαδή πόσο επιτυχής θα είναι η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση όταν ο πολίτης θα έχει µεν τη δυνατότητα άµεσα
και εύκολα να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, αλλά θα
πρέπει να περιµένει µέχρι και πενήντα ηµέρες τη διεκπεραίωση
της υπόθεσής του από τη διοίκηση;
Λέµε να περιορίσετε το δηµόσιο. Όµως αντί να περιορίσετε το
δηµόσιο και να καταργήσετε ή να συγχωνεύσετε υπηρεσίες, τι
κάνετε; Συστήνετε νέους φορείς, νέα διοικητικά συµβούλια,
στρατιές ειδικών συµβούλων και συνεργατών, νέες επιτροπές,
µε αποτέλεσµα αντί να µειώνονται οι δαπάνες, παρά τις περικο-
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πές µισθών και συντάξεων, αυτές να εκτοξεύονται στα ύψη. Και
το πράττετε πότε; Το πράττετε όταν η χώρα αντιµετωπίζει σηµαντικότατα προβλήµατα που αφορούν αυτή την ίδια την ύπαρξή
της και όταν οι πολίτες έχουν υποβληθεί στις πιο αιµατηρές θυσίες των τελευταίων δεκαετιών. Μήπως είναι ψέµατα το ότι από
το Νοέµβριο του 2009 ως σήµερα έχουν συσταθεί –προσέξτε,
κύριοι συνάδελφοι!- σαράντα µία γενικές και ειδικές γραµµατείες, τριακόσιες ογδόντα έξι γενικές διευθύνσεις -µε το ανάλογο
τίµηµα όλα αυτά- εφτακόσια ένα συµβούλια, χίλιες τριακόσιες είκοσι έξι αµειβόµενες επιτροπές -και ο κατάλογος δεν έχει τέλος!έναντι µόλις είκοσι πέντε έως τριάντα φορέων που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν µε το σχετικό και περιλάλητο νοµοσχέδιο
του ίδιου Υπουργείου; Αντί, λοιπόν, να µειώνετε το κράτος, βλέπουµε ότι µε κάθε νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση αυτό
διογκώνεται. Και επειδή στη χώρα µας το πρόβληµα δεν είναι η
ψήφιση των νόµων αλλά η εφαρµογή τους, θα παρακαλούσαµε
τον κύριο Υπουργό να µας ενηµερώσει για το χρόνο και τον
τρόπο υλοποίησης και απόδοσης του συστήµατος, όχι τεχνικά
αλλά πρακτικά. Κυρίως, θα τον παρακαλέσουµε να µας ενηµερώσει, πόσο τελικά θα κοστίσει το όλο εγχείρηµα. Αυτά είναι
ερωτήµατα που θέσαµε και στην επιτροπή και ο Υπουργός δεν
απάντησε. Το γιατί το ξέρει ο ίδιος. Όπως δεν µας απάντησε και
για την υπόσχεση που είχε δώσει ότι πριν έρθουµε στην Ολοµέλεια θα είχε κληθεί εδώ εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων ώστε να καταθέσει την άποψή του, κάτι
που δεν έγινε.
Εάν είναι έτσι, να υπόσχεστε και να µην τηρείτε τις υποσχέσεις
σας, όπως άλλωστε συνηθίζετε, τότε το ξέρουµε το έργο από
εδώ και πέρα. Αυτό το νοµοσχέδιο µου θυµίζει µια µεγάλη και
σπουδαία κινηµατογραφική επιτυχία το «Όσα παίρνει ο άνεµος».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε φέρει για άλλη µια ακόµη φορά ένα πολυνοµοσχέδιο. Με τροπολογίες εξπρές διαλύετε περαιτέρω τις
εργασιακές σχέσεις στις οποίες βέβαια θα αναφερθώ στο δεύτερο σκέλος.
Ας ξεκινήσω από το πρώτο, που είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία κανένας δεν αµφισβητεί ότι είναι ένα σηµαντικό
εργαλείο. Το ζητούµενο όµως, είναι κάτω από ποιες συνθήκες
µπορεί αυτή να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών έχοντας ως επίκεντρο τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας.
Μια Δηµόσια Διοίκηση που ταλανίζεται από την κοµµατικοποίηση, την υποκατάσταση της διοίκησης από τους συµβούλους,
την έλλειψη προγραµµατισµού, τη σύγχυση αρµοδιοτήτων, την
οργανωτική αδράνεια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είναι
εξ ορισµού εχθρική και απροσπέλαστη στον πολίτη. Κάθε απόπειρα αποσύνδεσης της ασκούµενης πολιτικής από τους οποιουσδήποτε
τεχνολογικούς
εκσυγχρονισµούς
είναι
αποπροσανατολιστικοί και επικίνδυνοι.
Τα προβλήµατα της Δηµόσιας Διοίκησης είναι κατ’εξοχήν πολιτικά. Το διαχειριστικό µανατζάρισµα του δηµοσίου στη σηµερινή συγκυρία εντάσσεται στην όλη απόπειρα και αυτής της
Κυβέρνησης υποκατάστασης του πολιτικού υποκειµένου από
απρόσωπα και τεχνολογικά µορφώµατα που επιβάλλουν µε λογικές κόστους και κέρδους οι νεοφιλελεύθερες συνταγές υποκατάστασης του κράτους πρόνοιας από ένα επιτελικό κράτος
που θα αφήνει τις αγορές να κατασπαράζουν δικαιώµατα και κατακτήσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει κάθε εφαρµογή της νέας τεχνολογίας
στη διοίκηση, που συµβάλλει στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών των εργαζοµένων και οδηγεί στην αναβάθµιση
των υπηρεσιών που προσφέρει ο δηµόσιος τοµέας για την ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη αξιοποίησης
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των τεχνολογικών εφαρµογών στην κατεύθυνση οργάνωσης,
ελέγχου και συντονισµού των σύγχρονων δηµόσιων υπηρεσιών
σε µια εποχή αυξηµένης πολυπλοκότητας και διαρκούς παραγωγής γνώσης στην προσφορά διαδικτυακών προσφορών προς τον
πολίτη-χρήστη, αλλά και στην υποστήριξη υπηρεσιών που δίνονται διά ζώσης ή προφορικά από πληροφοριακά συστήµατα.
Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να προωθήσει νέες θεσµικές
ρυθµίσεις για τη σχέση του πολίτη µε το δηµόσιο τοµέα που στηρίζονται όµως σε κατακερµατισµένες τεχνολογικά λύσεις και για
το κράτος και για τον πολίτη και µάλιστα, χωρίς κοστολόγηση.
Πλήθος είναι και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, τα προεδρικά
διατάγµατα για άλλη µια φορά στο παρόν σχέδιο νόµου. Στην
ουσία δεν ξέρουµε σε ποιες υπηρεσίες αναφέρεστε όταν αφήνετε τον προσδιορισµό στον εκάστοτε Υπουργό, όπως επίσης θα
προσδιορίσει και τους γενικούς όρους και λειτουργίες των προδιαγραφών της τήρησης του διαδικτυακού τόπου από ένα φορέα
του δηµόσιου τοµέα. Ο κάθε Υπουργός µπορεί να κάνει τα πάντα
και εκεί να δηµιουργεί δικά του βιλαέτια, ένα θέµα στο οποίο αναφέρθηκα και στην επιτροπή.
Όλα όσα λέτε στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου δεν λαµβάνουν
υπ’ όψιν στο ελάχιστο τα συµπεράσµατα της µελέτης, όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι σας µε νοµοθετήσεις, στην ουσία
τους και όχι διακηρυχτηκά, θετικές προς τον πολίτη, η οποία βεβαίως µελέτη χρηµατοδοτήθηκε για τρία ολόκληρα χρόνια από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τους φραγµούς για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ίδια την Ένωση. Το κυριότερο είναι
ότι δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την ελληνική εµπειρία από τη δεκαετή
ως τώρα εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκληση» που χρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς
πόρους. Ποια είναι τα ποσά που δαπανήθηκαν και µε ποιο όφελος προς του πολίτες και µε τι κέρδος για τις εταιρείες παρόχους; Αυτό είναι ένα κοµµάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκοτεινό.
Στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο «Κοινωνία της Πληροφορίας» στον άξονα «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και στον
άξονα «Επικοινωνία» έχουν δοθεί ως συνολική δηµόσια δαπάνη
1. 400.000.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στο επιχειρησιακό πλαίσιο «Ψηφιακή
Σύγκληση» και για τους άξονες «Βελτίωση της ποιότητας ζωής
και τεχνολογία», « Επικοινωνία και Πληροφορία» έχουν προϋπολογιστεί ως σύνολο δηµόσιας δαπάνης 1.100.000.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για έργα που βρίσκονται
στην καρδιά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των επικοινωνιών
και της καθηµερινής ζωής του πολίτη χωρίς καµµία, µα καµµία
αξιολόγηση.
Αναγκαίος όρος για να προχωρήσουµε σε οποιαδήποτε θεσµική ρύθµιση για την περιεκτική ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
όπως εµείς θα θέλαµε να ορίσουµε το περιεχόµενό της, είναι η
ανάγκη να καταγραφούν πρότυπα και πολιτικές υποδοµές και
έργα που έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε φάση υλοποίησης σε όλο
το δηµόσιο τοµέα, για να αξιολογηθούν οι µέχρι τώρα υποδοµές,
οι στρατηγικές, τα εργαλεία και το κόστος µε όρους κοινωνικής
αποτελεσµατικότητας.
Δεν αρκεί να λέει η Κυβέρνηση ότι θα εξοικονοµήσει 4 δισεκατοµµύρια ευρώ από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ποσό που αµφισβητούµε µε βάση το παρόν σχέδιο νόµου.
Θα πρέπει να ξέρουµε, ποιο θα είναι το συνολικό χρηµατοδοτικό
µοντέλο, τα έργα και οι στόχοι τους, η διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων, για τα όποια δίνονται τα συγκεκριµένα χρήµατα.
Στο παρόν σχέδιο νόµου αγνοούνται σηµαντικά ζητήµατα,
όπως είναι η ψηφιακή διάκριση και η περιθωριοποίηση. Όσοι
έχουν έλλειψη γνώσης ή πρόσβασης δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη συγκεκριµένη ή οποιαδήποτε ψηφιακή τεχνολογία.
Η ψηφιακή διάκριση έχει να κάνει και µε διαχωρισµούς που µπορούν να σχετίζονται µε την ηλικία, την αναπηρία, τη γλώσσα, την
κουλτούρα, τη γεωγραφική θέση.
Ένα άλλο κοµµάτι είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης. Μια κύρια ένσταση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το θέµα της εµπιστοσύνης µεταξύ της ανάγκης να συγκεντρωθούν στοιχεία από
τους πολίτες και ο φόβος της παρακολούθησης ή άλλης µη σω-
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στής χρήσης των προσωπικών δεδοµένων από τη στιγµή που
κρατούνται σε διαδικτυακές βάσεις, δεδοµένου ότι όλοι αυτοί
δεν έχουν άδικο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές υποψίες ότι µέσω
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπάρχει αυξηµένη δυνατότητα
παρακολούθησης των χρηστών και πιθανής δηµοσιοποίησης ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Υπάρχουν περιπτώσεις χάκερ
όπου διείσδυσαν σε ηλεκτρονικά αρχεία πολλών κυβερνητικών
υπηρεσιών και έτσι απέδειξαν ότι το επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας είναι ανεπαρκές.
Εµπειρία εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία
είτε είχαν πολύ µεγάλο κόστος είτε είναι τεχνολογικά ξεπερασµένα και η ασυµβατότητα ηλεκτρονικών συστηµάτων µεταξύ
των διαφόρων δηµοσίων υπηρεσιών είναι χαρακτηριστικό της παρούσας κατάστασης. Να µην αναφέρω πάλι το παράδειγµα που
είπα στην επιτροπή και κατέληγα στο γεγονός ότι ενώ θα δοθούν
πολλά χρήµατα στους αναδόχους, µετά θα χρειαστούν επιπλέον
χρήµατα για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους τα νέα πληροφοριακά συστήµατα. Δυστυχώς το δικό σας σχέδιο νόµου δεν αναγνωρίζει στο ελάχιστο κάποια από αυτά τα προβλήµατα και τις
προτεινόµενες λύσεις. Το νοµοσχέδιο σας, όµως, δεν αναγνωρίζει ακόµη και τα προβλήµατα που είναι αναγνωσµένα από εσάς
τους ίδιους.
Να αναφέρω ότι αυτοί που γνωρίζουν από τεχνολογία και νέες
επικοινωνίες µε χρήση του διαδικτύου είναι το 18,2% των Ελλήνων πολιτών, όπου διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες στη
χρήση του διαδικτύου. Αυτά είναι από το δελτίο Τύπου του Παρατηρητηρίου για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο τέλος
του 2009. Δεν νοµίζω αυτό το ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά
πολύ.
Καταθέτω ξανά, στα Πρακτικά της Ολοµέλειας πλέον, τη λίστα
των έργων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που µόνο από µια
υπηρεσία, την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» που υλοποιεί το
ΕΣΠΑ για την περίοδο Μάρτιος 2011- Σεπτέµβριος 2011, η συνολική δηµόσια δαπάνη είναι 158.376.000 ευρώ κι εµείς ζητήσαµε αυτή να αξιολογηθεί ως προς τη λειτουργική αιτιολόγηση
και τα αποτελέσµατα και το κόστος.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μπορούµε να έχουµε µία εικόνα και να ξέρουµε τι έχουν γίνει
όλα αυτά τα χρήµατα; Ποιο είναι το κόστος και ποιο είναι το όφελος; Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
Σας προτείνουµε να εκτιµήσετε και να συνειδητοποιήσετε ότι
δεν είναι ιδιοκτησία σας ο δηµόσιος τοµέας ούτε τα χρήµατα του
ελληνικού λαού. Είµαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και συνεχώς βάζει πλάτη ο ελληνικός λαός. Είναι µία κατάσταση την
οποία εσείς διαχειρίζεστε εδώ και ενάµιση χρόνο.
Θα σας αναφέρω –φυσικά θα το ξέρετε- ότι σήµερα µετά από
ένα χρόνο µνηµονίου υπήρχε µία συνέντευξη Τύπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί καταθέσαµε τις δικές µας
εναλλακτικές προτάσεις.
Η πρότασή µας για το παρόν σχέδιο νόµου έχει δύο άξονες,
όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά: Πρώτον, να αποσυρθεί το παρόν
σχέδιο νόµου και να επανεξεταστεί σε συνδυασµό µε τις πιο
κάτω ενέργειες: α) Πλήρης καταγραφή όλων των έργων που
έχουν γίνει µέχρι σήµερα στη Δηµόσια Διοίκηση, το κόστος και
τα αποτελέσµατά τους β) Να αρχίσει µια πολιτική επανασχεδιασµού όλων των διαδικασιών ανά υπηρεσία του δηµοσίου και της
σχέσεις της µε τους πολίτες, ώστε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν σε δικαιολογητικά που ζητούνται και οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων των φυσικών και νοµικών
προσώπων του δηµόσιου τοµέα και αφού γίνει εσωτερική αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική οργάνωση ανά διεύθυνση, τότε να
εντάσσεται σταδιακά η κάθε υπηρεσία σε ένα κεντρικό, ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονική διακυβέρνησης. Προτείνουµε να
παραµείνει ο «ΕΡΜΗΣ» µε την αναβάθµισή του σε κεντρική πύλη
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν πενήντα διαδικτυακές πύλες για
όλες τις υπηρεσίες και τις τοπικές κυβερνήσεις της χώρας, ενώ
εσείς προτείνετε για την Ελλάδα εκατοντάδες διαδικτυακές
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πύλες, µία ανά φορέα του δηµοσίου.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι µία ενέργεια από τα
πάνω προς τα κάτω, το αντίθετο. Εµείς πιστεύουµε ότι το σχέδιο
αναβάθµισης του δηµοσίου τοµέα να έχει ως βασική αφετηρία
τη σχέση του δηµόσιου τοµέα µε τους πολίτες µε βάση τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, εισοδηµατικά και πολιτιστικά κριτήρια.
Το σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα έχει πραγµατική
σχέση µε τους πολίτες, όταν θα στηρίζεται στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών, σε ένα φιλικό, πολυκαναλικό, πολυγλωσσικό, ολοκληρωµένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών µε πλήρη σεβασµό στα
προσωπικά δεδοµένα, µε εφαρµογή των διεθνών προτύπων.
Βεβαίως, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να βοηθιέται
ακόµα περισσότερο το µάθηµα της Πληροφορικής, το οποίο η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θέλει να αφαιρέσει από
τα σχολεία. Αυτή θα είναι µία τραγική κατάσταση, όταν µιλάµε
ότι είµαστε στην Κοινωνία της Πληροφορίας µέσω των ηλεκτρονικών µέσων.
Αυτό είναι το ένα κοµµάτι, που λέµε ότι πρέπει να αποσυρθεί
το σχέδιο νόµου.
Το δεύτερο κοµµάτι είναι ακόµη πιο τραγικό. Εκεί υπάρχει µία
αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική, η οποία αποκαλύπτεται
στα τελευταία άρθρα και στις τροπολογίες που καταθέσατε αιφνιδιαστικά και αποτελούν και την ουσία του δεύτερου µέρους του
παρόντος σχεδίου νόµου.
Στο άρθρο 41, υλοποιείται κυβερνητική εξαγγελία στο πλαίσιο
των δεσµεύσεων του µνηµονίου και της τρόικας για αύξηση των
ωρών εργασίας στο δηµόσιο κατά µισή ώρα την ηµέρα, σαραντάωρη εβδοµαδιαία εργασία χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων. Κατά τα λεγόµενά σας η αύξηση του
ωραρίου θα οδηγήσει σε µείωση των νέων προσλήψεων κατά σαράντα πέντε χιλιάδων θέσεις εργασίας. Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά, ότι η Κυβέρνηση µε πρόσχηµα τις ανάγκες του πολίτη και
εκµεταλλευοµένη την αρνητική εικόνα που έχει σχηµατιστεί στην
κοινωνία για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και στον ευρύ δηµόσιο τοµέα γενικότερα -ύστερα βεβαίως από όλες αυτές τις
λυσσαλέες επιθέσεις, την παραποίηση της πραγµατικότητάς και
αποσιωπώντας βεβαίως τις δικές της ευθύνες ως κυβέρνηση είτε
τώρα είτε παλιότερα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία- έχει
ως βασικό στόχο την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων
στο δηµόσιο κατά αναλογία µε τον ιδιωτικό τοµέα. Ξέρουµε ότι
όσες φορές ξεκινάτε από το δηµόσιο τοµέα, αναλόγως φεύγουν
και όλα τα κεκτηµένα δικαιώµατα και στον ιδιωτικό. Βέβαια, αποσιωπάτε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη ο δηµόσιος τοµέας λειτουργεί λιγότερες ώρες, µέχρι τριάντα έξι εβδοµαδιαίως και
παραµένει κατά γενική οµολογία αισθητά αποδοτικότερος.
Μήπως συνεπώς δεν τίθεται θέµα ωραρίου; Μήπως η εν λόγω
ρύθµιση εκτός από αναχρονιστική είναι και ενδεικτική της άτεγκτης λογικής της Κυβέρνησης απέναντι στα εργασιακά κεκτηµένα και σε ό,τι έχει αποµείνει σε αυτήν τη χώρα υπό την έννοια
του οικογενειακού προγραµµατισµού;
Επίσης, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου φθάνει στην ακραία
ρύθµιση όσον αφορά το παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών
και βρεφικών σταθµών, να αυξάνονται οι ώρες απασχόλησης από
τριάντα σε σαράντα την εβδοµάδα, να αλλάζει δηλαδή επί της
ουσίας τις εργασιακές σχέσεις το ένα κοµµάτι και το άλλο σε πολυάριθµα τµήµατα παιδιών, βρεφών, στα οποία δεν υπάρχει κανένα µα κανένα παιδαγωγικό κριτήριο βάσει συγκεκριµένων
επιστηµονικών µελετών, αλλά θέτει µόνο οικονοµικά κριτήρια.
Μάλιστα θέλετε να κάνετε τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς πάρκινγκ και αποθήκες παιδικών ψυχών.
Στο άρθρο 46, παράγραφος 1, οι υποψήφιοι για διορισµό στο
δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στην ειδική γραπτή δοκιµασία επιβαρύνονται πλέον µε το ποσό των 40 ευρώ στο όνοµα
των δηµοσιονοµικών προβληµάτων και της µνηµονιακής λογικής
της Κυβέρνησης και χαρατσώνονται βασικά οι πολίτες ακόµα και
για τα αυτονόητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται
µάλιστα, ότι κρίνεται σκόπιµο η κάλυψη του κόστους των γραπτών εξετάσεων, το οποίο προσδιορίζει περίπου στα 34 ευρώ,
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να βαρύνει ως ένα βαθµό και τον υποψήφιο. Βρισκόµαστε και σε
µια περίοδο που µε το νέο σύστηµα προσλήψεων κανείς δεν
ξέρει αν θα προκηρυχθούν θέσεις.
Μήπως τελικά πρόκειται για ένα εµπόριο ελπίδας και τίποτα
περισσότερο; Μήπως τελικά απλώς δηµιουργούµε τις συνθήκες
απόκτησης δεξιοτήτων και µορίων σε ένα αέναο, πανάκριβο σύστηµα αξιολόγησης για το τίποτα; Βεβαίως όλα αυτά είναι έσοδα
του δηµοσίου.
Στο άρθρο 46, παράγραφοι 2,3 και 4, η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει τις εκτιµήσεις που είχαµε διατυπώσει κατά τη διαδικασία
ψήφισης του ν. 3839/2010 περί επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων κ.α.. Έρχεται δηλαδή να δείξει τις πραγµατικές
της, όχι απλώς συντηρητικές αλλά και παλαιοκοµµατικές προθέσεις, επιχειρώντας να εξασφαλίσει καλύτερες προϋποθέσεις για
ένα σώµα αρεστών προϊσταµένων.
Για το σχετικό θέµα ο Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Βασίλης Μουλόπουλος έχει καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό
Εσωτερικών και ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι ο νόµος, σηµαία της
Κυβέρνησής σας, για τις αξιοκρατικές κρίσεις στο δηµόσιο έχει
γίνει κουρελόχαρτο, αφού µε αντίθετου περιεχοµένου τροπολογίες και µε απευθείας τοποθετήσεις προϊσταµένων το ΠΑΣΟΚ και
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φροντίζει να προστατεύσει ως κόρη
οφθαλµού το κοµµατικό κράτος.
Αυτό κάνετε, κύριε Υπουργέ, µε το παρόν σχέδιο νόµου. Με
αστείους ισχυρισµούς, που προβάλλονται στην αιτιολογική έκθεση, ότι οι πάγιες διατάξεις του ν. 3839/2010 για την επιλογή
προϊσταµένων δεν µπορούν ακόµα να εφαρµοστούν επειδή δεν
έχει εκδοθεί ακόµα η προβλεπόµενη υπουργική απόφαση για τις
γραπτές εξετάσεις, η µη συγκρότηση του ΕΙΣΕΠ ένα χρόνο µετά
την ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου. Επιδιώκετε τη θεµελίωση
και ολοκλήρωση της κοµµατικής καθυπόταξης της Δηµόσιας Διοίκησης, καταργώντας τη σχετική διάταξη που προέβλεπε ότι οι
ενδιάµεσοι τοποθετηµένοι κατά το πλείστον προϊστάµενοι δεν
µπορεί να υπερβαίνουν το ένα έτος από την τοποθέτησή τους.
Επιχειρείτε έτσι αιφνιδιαστικά, κύριε Υπουργέ, µε τις τροπολογίες που κατέθεσε η Κυβέρνησή σας, να εξαπολύετε την πιο
ακραία και άγρια νεοφιλελεύθερη και ταξική επίθεση.
Κύριε Υπουργέ, θέτετε πια ανοιχτά σε αµφισβήτηση την ίδια
την εργασιακή υπόσταση των εργαζοµένων –και περνάω στο
κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης- αλλά και τον πυρήνα του χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συγκεκριµένα, προβλέπονται υποχρεωτικές µετατάξεις για το
πλεονάζον προσωπικό των δήµων σε άλλους ΟΤΑ, υπηρεσίες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο.
Υποχρεωτικές, λοιπόν, µετατάξεις για το πλεονάζον προσωπικό των δήµων σε άλλους ΟΤΑ, υπηρεσίες του δηµοσίου και δίνετε τη δυνατότητα στους δήµους να χρησιµοποιούν ιδιώτες για
την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών καθαριότητας,
κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτηρίων.
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε ότι «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σηµαίνει ένας νέος
«Προκρούστης» για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους εργαζόµενους και ότι ετοιµάζετε απολύσεις εργαζοµένων και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών στους ΟΤΑ, κάποιοι µας έλεγαν ότι
αναλωνόµαστε σε αριστερή ρητορεία.
Όταν ο Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, µε επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, είχε µιλήσει για τις απολύσεις που έρχονται
στο δηµόσιο, µε εργαλείο τις µετατάξεις και για ιδιωτικοποίηση
σηµαντικών πεδίων αρµοδιοτήτων του δηµοσίου, µε µεταφορά
του κόστους στον πολίτη, είχε κατηγορηθεί από εσάς, κύριε Υφυπουργέ, από εσάς, κύριε Ντόλιο, ότι εκφράζει µεταφυσικές αγωνίες.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, κύριε Ραγκούση, χθες επιβεβαιώσατε µε τον πιο επίσηµο τρόπο τους φόβους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Αµµανατίδου...
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κάνατε πλέον σαφές ότι οι πρόθυµοι εντολοδόχοι της τρόικας,
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ο Πρωθυπουργός και οι ψυχροί εκτελεστές Υπουργοί συνάδελφοί σας, δεν θα διστάσουν να µείνουν στην ιστορία ως η πρώτη
Κυβέρνηση που θα προβεί σε απολύσεις στο δηµόσιο. Οι επαναλαµβανόµενες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών
ότι κανένας µόνιµος υπάλληλος ή υπάλληλος αορίστου χρόνου
δεν πρόκειται να απολυθεί, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν παρά συνειδητά ψεύδη προς τον ελληνικό λαό.
Τα υπόλοιπα στα άρθρα. Δεν µπορώ, όµως, να µην καταθέσω
έγγραφα, ψηφίσµατα, καταγγελίες για όλο αυτό το σχέδιο
νόµου: Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ΑΔΕΔΥ,
ΠΟΕ-ΟΤΑ, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, Σύλλογος Εργαζοµένων Δήµων και Δηµοτικών Επιχειρήσεων Νοµού
Θεσσαλονίκης, Σωµατείο Εργαζοµένων Δήµου Βύρωνα, Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών, Αυτόνοµη Συνδικαλιστική Κίνηση
Εργαζοµένων στους ΟΤΑ, Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Πληροφορικής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Αµµανατίδου!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τεκµηρίωση Επαγγελµατικής Επικινδυνότητας Ειδικευµένων Χειριστών-Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Αµµανατίδου!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και
κύριε Υπουργέ, καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου. Βασικά,
ζητούµε την απόσυρσή του.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Αµµανατίδου,
βασικά δεν έχετε άλλο χρόνο. Τελειώσαµε!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ.
Στο σηµείο αυτό ο κύκλος των αγορητών επί της αρχής ξεκινά
µε το Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη. Ο χρόνος οµιλίας είναι επτά λεπτά.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα περίµενε κανείς, τουλάχιστον από την Αριστερά, σ’ αυτήν
την καινοτοµία, σ’ αυτή την επανίδρυση κράτους, τουλάχιστον
τα λογικά να τα βλέπει και να βλέπει ότι στους είκοσι µήνες
έχουµε ήδη 2 δισεκατοµµύρια µείωση λειτουργικών δαπανών, ότι
στην αυτοδιοίκηση, στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», η κατάργηση τόσων θεσµών -σαράντα χιλιάδες θέσεις σε διοικητικά συµβούλια, τριάντα
χιλιάδες στο Β’ βαθµό, δέκα χιλιάδες αιρετών στην αυτοδιοίκηση, τέσσερις χιλιάδες δηµοτικές επιχειρήσεις- είναι ένα συµµάζεµα. Ή θα περίµενε κανείς τουλάχιστον στις ΔΕΚΟ να δει ότι
στις δεκαέξι έχουµε ήδη µία πτώση 43% στις ζηµιές ή το πρώτο
τρίµηνο, αναλογικά µε το προηγούµενο τρίµηνο, 30% στις ζηµιές.
Και αν δεν τα έβλεπε αυτά, τουλάχιστον η Αριστερά, θα περίµενε κανείς να δει ότι σε αυτό το συµµάζεµα, πέρα από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και η επιλογή προϊσταµένων και η Ενιαία Αρχή
Πληρωµών και το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Πειθαρχικό που κουβεντιάζετε και η Ενιαία Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων που κουβεντιάζετε, δίνουν ένα στόχο, ότι
αρχίζει ένα νοικοκύρεµα.
Σε αυτό το νοικοκύρεµα που φαίνεται ότι ο πολιτικός φορέας
του ΠΑΣΟΚ έχει τη µοίρα και εσείς, κύριε Υπουργέ, την τύχη να
κάνετε αυτές τις ανατροπές, έρχεται σήµερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σκοπός της: πρόσβαση στους πολίτες. Και µετά τι;
Μετά, η πρόσβαση στη συµµετοχή. Χρόνια ο αριστερός χώρος
έχει να κουβεντιάσει και να οριοθετήσει αυτήν τη λέξη. Πώς;
Πληροφορώ, συµβουλεύω, αντιπροσωπεύω, ενθαρρύνω να ψηφίσω και συµµετέχω στα κοινά. Έξι πράγµατα σε µία περίοδο
σήψης του πολιτικού συστήµατος.
Σκοπός ποιος είναι; Front office, δηλαδή, το κοινό να έρθει σε
επαφή µε την κυβερνητική υπηρεσία και back office, δηλαδή,
γρήγορα, διακριτικά, αποδοτικά, αποτελεσµατικά να δουλέψουν
µέσα οι κυβερνητικοί µηχανισµοί. Θα περάσουµε φάσεις, φάση
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ωρίµανσης της πληροφορίας, φάση ωρίµανσης της αλληλεπίδρασης, φάση ωρίµανσης της συναλλαγής και τέλος, της µετατροπής.
Όλοι οι επιστήµονες, κεντροαριστερά κόµµατα, ήδη τη δεκαετία που έχουν δοκιµάσει το σύστηµα, βλέπουν ότι αυτό ωριµάζει
µε τη συµµετοχή. Εµπόδια; Υπάρχουν. Η ελεύθερη πρόσβαση σε
όλους, το ψηφιακό χάσµα, η ηλεκτρονική δηµοκρατία, που είναι
µία πρόκληση για µας.
Και µην ξεχνάµε ότι τον απεικονισµό σαν ταξικό φαινόµενο
πολλά κράτη τον αντιµετώπισαν, δυστυχώς, στην αρχή λανθασµένα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένα χάσµα το οποίο είχε και
καθαρά ταξικούς χαρακτήρες.
Εµπιστοσύνη στο χρήστη: Ακόµη δεν την έχουµε. Πεδίο δόξης
λαµπρό, κύριε Υπουργέ, να µπορέσουµε να δώσουµε στο χρήστη
αυτήν την εµπιστοσύνη, ώστε να µπορεί µετά τη δυσλειτουργικότητα -το τρίτο στοιχείο- και τα προσωπικά δεδοµένα, αυτά τα
τέσσερα πράγµατα να τα διασφαλίσει.
Ούτε συζήτηση ότι για να πετύχει το εγχείρηµα, θέλει στήριξη
από την πολιτική ηγεσία. Και σε οικονοµίστικο και σε πολιτικό επίπεδο αυτό θα γίνει. Θέλει στήριξη από τους οργανισµούς, ώστε
να υπάρχει αµφιµονοσήµαντη σχέση. Θέλει ένας να συντονίζει.
Όταν πολλοί συντονίζουν, ιδίως τέτοια ζητήµατα, χάνεται το παιχνίδι. Θέλει κατάλληλο προσωπικό -και εδώ είναι η εκπαίδευσηκαι πάνω απ’ όλα θέλει µία νέα διαµόρφωση σχέσης πολίτη-κράτους, που αυτή πάλι ο πολιτικός φορέας µας πρωτοποριακά προτείνει.
Μπαίνουν ζητήµατα σήµερα µόνο όσον αφορά την ευρυζωνικότητα σαν κοινωνικό αγαθό; Όχι. Δεν είναι στην εξωτερική πολιτική και άµυνα το «πράσινο» νοσοκοµείο, το «πράσινο»
στρατόπεδο; Η προµήθεια δεν είναι σηµαντικό γεγονός; Στην κοινωνική πολιτική, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση µε το 1 δισεκατοµµύριο ήδη χειροπιαστό, σε ώρες οι οποίες παίζουν
τεράστια παιχνίδια για την πορεία της χώρας µας, δεν είναι σηµαντικό; Το esy.net, το ika.net, όλα αυτά, η λαθροχειρία η οποία
υπάρχει στη µεταφορά -5 εκατοµµύρια την ηµέρα λαθρεπιβίβασης σε κόµιστρα- δεν θα λυθεί µαζί µε το ψηφιακό εισιτήριο;
Δεν µπαίνουν ζητήµατα ακόµα ίσης πρόσβασης στην παιδεία,
αναπτύσσοντάς τη σαν παραγωγική δύναµη για να αλλάξουν οι
παραγωγικές σχέσεις µε το Πρόγραµµα «ΕΥΔΟΞΟΣ», ώστε να
υπάρχουν συγγράµµατα και γνώσεις, τα ίδια σε όλους τους χώρους.
Στην οικονοµία, την ανάπτυξη, το πρόγραµµα ελέγχου, µαζί µε
το «πόθεν έσχες», τη φοροκάρτα και τις προµήθειες ή το DigiContent , αυτή η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας, όλα αυτά δεν
είναι πρωτοποριακά; Ακόµα και σε αριστερούς χώρους, περιβαλλοντολογικούς, οικολογικούς, το GEODATA, η πληροφορία για
γεωχωρική πολιτική δεν είναι πεδίο ανάδειξης πολιτικής και πρωτοπορίας; Σαφώς και είναι, όπως ασφαλώς είναι και το πρόβληµά
τους αυτό, ότι σε αυτήν την πρωτοπορία έχουν πολιτική ανεπάρκεια και δεν µπορούν να συµµετέχουν.
Κύριε Υπουργέ, δύο-τρία σηµεία στο τέλος θα ήθελα να πω
όσον αφορά ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νόµου και
παρυφές του. Είµαι σίγουρος ότι τα 22 δισεκατοµµύρια, που θα
τα κάνετε 16 και θα κερδίσετε τα 6 δισεκατοµµύρια µε τη µισθοδοσία στο δηµόσιο των δηµοσίων υπαλλήλων, αυτά τα 22 δισεκατοµµύρια είναι πολύ λίγα µπροστά στα 50 και τα 55 στην υγεία,
στην πρόνοια, στην ασφάλιση που είναι το κυρίαρχο πρόβληµα.
Είναι, όµως, µια καλή αρχή.
Είναι σίγουρο ότι σε αυτούς τους εκατόν τριάντα χιλιάδες συµβασιούχους αορίστου χρόνου, τους εξήντα χιλιάδες ορισµένου
χρόνου, που πιθανόν αυτοί να βρεθούν σε µια κατάσταση ανασφάλειας, οφείλουµε να δώσουµε σε αυτούς µια λύση, γιατί
αυτοί είχαν κάνει προγραµµατισµό για δεκαετίες και πιθανόν τα
ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο Άρειος Πάγος ή τα µονοµελή µε αυτά
του 2001, του 2005 κ.λπ., δεν λύνουν λειτουργικές ανάγκες τους.
Σαφώς και η ισότητα και η ισοτιµία των δηµοσίων υπαλλήλων
-και αυτή είναι η απάντηση σε όλους τους πολιτικούς χώρουςµε τη δήθεν απειλή της µετάταξης δεν είναι χαρακτηριστικό του
πολιτικού µας φορέα και ξέρω ότι αυτό εύκολα θα το αντιµετωπίσετε.
Ένα τελευταίο ζήτηµα ακόµα: Κύριε Υπουργέ, ας δώσουµε
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συµβολισµό στα 40 ευρώ που δίνουµε στο τεστ δεξιοτήτων. Δεν
είναι τα χρήµατα που θα κερδίσουµε πολλά. Ας δείξουµε αυτήν
την κοινωνική ευαισθησία τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν
κάνει επίσηµα δύο µήνες στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον ας δείξουµε
ένα συµβολικό χαρακτήρα ότι συµµετέχουµε. Διότι συµµετέχουµε στην ουσία.
Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το εξής: Όσον αφορά τον
προγραµµατισµό, τον οποίο θα κάνουµε και ο οποίος έρχεται
µετά –κάνατε το Εθνικό Μητρώο Δηµοσίων Υπαλλήλων, θα προχωρήσετε τώρα και στο ενιαίο µισθολόγιο και στις άλλες αλλαγές, τις οποίες κάνετε µε τα προηγούµενα που είπα- πρέπει να
δώσουµε στον πολίτη, κύριε Υπουργέ, τη δυνατότητα αυτήν τη
φορά να σταµατήσει τη λογική του «για να φάω αυγό, να έχω φιλενάδα την κότα» και να βγούµε πρωτοποριακά σε µία λογική, η
οποία να λέει το εξής: «Μικρό κράτος, ανοιχτό κράτος, ευέλικτο
κράτος, αλλά µε αξιοπρεπή πολίτη».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το συνάδελφο κ. Μιχελογιαννάκη.
Για καρδιολόγο σας βρίσκω τύπο Α, ένθερµο. Και δεν θα πω
τίποτα άλλο σπουδαίο που είστε.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής της Α’ Αθήνας της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως από την οµιλία του
συναδέλφου, του κ. Μιχελογιαννάκη, αντιλαµβάνεται κανείς για
ποιο λόγο, ορθώς, η Νέα Δηµοκρατία και ο εισηγητής µας κ.
Ζώης, λένε «ΟΧΙ» σε ένα νοµοσχέδιο επί της αρχής, µολονότι θα
ψηφίσουµε αρκετά από τα άρθρα του. Αποδεικνύεται τι σηµαίνει
αυτό το νοµοσχέδιο από πλευράς αρχής.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιό σας είναι απλώς και µόνο ένα
διπλό πρόσχηµα, για να καλύψετε την απραξία στο να κινήσετε
έστω και κατά κεραία την ηλεκτρονική διακυβέρνηση από εκεί
που τη βρήκατε. Και πρόσχηµα για να «φορτώσετε» σε ένα νοµοσχέδιο που δεν λέει τίποτα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
–στην ουσία είναι µία έκθεση ιδεών- µια σειρά από άλλες, άσχετες µε το αντικείµενο, διατάξεις σχετικές, βέβαια, µε το Υπουργείο.
Σας θυµίζω µόνο και θυµίζω στους συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι όταν ως Υπουργός –θα το λέω πάντοτε
για να σας το θυµίζω- τολµούσα να φέρω κάποια τροπολογία
σχετική µε το Υπουργείο µου, µου έλεγαν «στερείται αρχής το
νοµοσχέδιο, διότι µπορεί να αφορά το Υπουργείο σας, αλλά, εν
πάση περιπτώσει, δεν σχετίζεται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο». Και θα βρείτε πολλά τέτοια µπροστά σας, όσο είστε ακόµα
στην Κυβέρνηση βεβαίως, σαν αυτά που λέγατε.
Πάντως, είναι διπλό πρόσχηµα. Το νοµοσχέδιο αυτό καθ’
εαυτό δεν λέει τίποτα απολύτως. Είναι καλές προθέσεις, οι
οποίες, από πλευράς κανονιστικής ρύθµισης και προέκτασης της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν προσθέτουν ούτε ένα γιώτα
στα όσα ισχύουν σήµερα.
Ας δούµε αυτά τα δύο προσχήµατα. Πρόσχηµα πρώτο: Απραξία πλήρης. Ναι ή όχι; Το γνωρίζετε αυτό και φαίνεται µέσα από
τις διατάξεις. Αλλά δεν είναι µόνον αυτό. Είναι το ότι εάν κοιτάξετε τις ρυθµίσεις, δεν θέλετε να οµολογήσετε ή προσπαθείτε
να κρύψετε τι συνέβη πεντέµισι χρόνια διακυβέρνησης από τη
Νέα Δηµοκρατία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Εγώ θα το λέω πάντοτε και θα το θυµίζω σε όσους µας ακούν
και σε όσους µας βλέπουν: Το 2004 την Ελλάδα την πήραµε ηλεκτρονικά αναλφάβητη. Τα ΚΕΠ έκαναν τα πρώτα νηπιακά τους
βήµατα και, µάλιστα, επειδή είχαν εγκαταλειφθεί, έµειναν πίσω.
Ακόµα και η σύµβαση που είχε γίνει µε ιδιωτική εταιρεία δεν είχε
περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν µπορούσαν να πληρωθούν. Αυτά βρήκαµε. Και σε πεντέµισι χρόνια έγιναν τόσα βήµατα, αφού εξαντλήσαµε και το τελευταίο ευρώ από πλευράς
κοινοτικών πόρων -το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το καλύψαµε απολύτως, µολονότι το βρήκαµε σε πλήρη απραξία την
εποχή εκείνη- έγιναν δηλαδή αυτά που τώρα βλέπετε. Έγινε το
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ», η οριζόντια σύνδεση όλων των φορέων, η Εθνική

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2011

Δικτυακή Πύλη «ΕΡΜΗΣ», που προσπαθείτε να την απαξιώσετε,
δυστυχώς, κατά λάθος µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, το ethemis, τα ΚΕΠ, τα οποία έγιναν αυτά που ξέρουµε και τα οποία
πάλι αρχίζουν να εγκαταλείπονται από πλευράς προσωπικού, και,
βεβαίως, το Πρόγραµµα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ», το οποίο
για πρώτη φορά το πήρε η Ελλάδα και το οποίο και αυτό βρίσκεται σε ένα πλήρη µαρασµό.
Όλα αυτά τα συγκαλύπτετε. Τι έγινε από την ηµέρα, κατά την
οποία πήρατε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια σας από
πλευράς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;
Το πόσο είχαν δε γίνει τα βήµατα φαίνεται από το εξής: Πρώτη
σας πράξη, κύριε Υπουργέ -ανέξοδη εντελώς- είναι ότι φέρατε
το νοµοσχέδιο για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», µε το οποίο λέτε πώς θα αναρτάται στο διαδίκτυο τα σύνολο των πράξεων του δηµοσίου, χωρίς
να πείτε ότι για να γίνει αυτό δυνατό, για να φτάσουµε να µπορείτε να επαίρεσθε ότι όλα αυτά τα πράγµατα θα είναι στο διαδίκτυο, έπρεπε να είχε γίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία
ήταν µηδενική το 2004.
Τίποτα άλλο δεν κάνατε. Και µόνο το νοµοσχέδιο για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που ψηφίσαµε ήταν οµολογία των βηµάτων, των αλµάτων που είχαν γίνει την περίοδο εκείνη, καθώς τολµάτε κάθε
φορά να µας λέτε τι έγινε µε την επανίδρυση του κράτους. Ναι
ή όχι; Υπήρξε πλήρης επανίδρυση στο τοµέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης; Ναι ή όχι; Ενάµιση χρόνο τώρα δεν έχετε κάνει
απολύτως τίποτα και µας φέρνετε αυτήν την έκθεση ιδεών.
Αυτό είναι το πρώτο πρόσχηµα. Το δεύτερο είναι ότι όλο το
νοµοσχέδιο αν το κοιτάξετε -το είπα- έγινε και ήλθε και από πλευράς πρώτου προσχήµατος και κυρίως για να κολλήσουν πίσω εν
είδει βαγονιών σιδηροδροµικού συρµού όλες εκείνες οι ρυθµίσεις, οι οποίες είναι «µπαλώµατα» της τελευταίας στιγµής, «κουρέλια» από άλλα νοµοθετήµατα, τα οποία έρχονται να καλύψουν
τρύπες ή να «µπαλώσουν» στην κυριολεξία τρύπες, οι οποίες ήδη
υπάρχουν.
Παραδείγµατος χάριν στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», το βλέπουµε αυτό.
Δεν υπάρχει νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που να
µην έρχεται από µία ρύθµιση είτε στο κύριο σώµα είτε από πλευράς τροπολογιών, για να µπορέσετε να µαζέψετε τα ασυµµάζευτα σε έναν «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο οποίος καταρρέει. Και το
ξέρουµε και σε επίπεδο Α’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης και σε
επίπεδο Β’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης. Συµβαίνει αυτό το
πράγµα; Ναι ή όχι;
Συγκαλύπτετε πίσω από το νοµοσχέδιο τροπολογίες, τις
οποίες φέρνετε την τελευταία στιγµή και δεν µπορεί να τις δει
και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Έχουµε είκοσι δύο
άσχετα άρθρα και τροπολογίες σε ένα νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ποια είναι η σηµασία της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης; Το πρώτιστο ποιο είναι; Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που δεν λέει τίποτα ή τα άρθρα για το συµµάζεµα, ιδίως
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», και άλλων ατελειών που παρουσιάζει η νοµοθεσία, την οποία φέρατε από την ηµέρα που αναλάβατε τον
τόπο;
Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα -για να δείτε την
τακτική σας- είναι ότι φέρνετε κάποια ρύθµιση -σωστή προς την
κατεύθυνση εκείνη που µπορεί να πει κανείς ότι συµφωνεί, πώς
άλλωστε να διαφωνήσει- η οποία, όµως, δεν έχει και τόσο µεγάλη
σηµασία όσο θέλετε να την παραστήσετε. Δείτε τι κάνετε.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα για την αύξηση του ωραρίου των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι σωστή η ρύθµιση. Πώς
πήγε ο κύριος Υπουργός να την ωραιοποιήσει πριν φέρει το νοµοσχέδιο στη Βουλή; Γύρισε και είπε: «Ξέρετε, δεν είναι µόνο οι
δύο-δυόµισι ώρες που αυξάνουµε το ωράριο. Από αυτό εξοικονοµώ σαράντα επτά χιλιάδες θέσεις εργασίας». Και όταν, βεβαίως, του ζητάµε λογαριασµό στη Βουλή και του λέµε: «Την
ψηφίζουµε τη διάταξη, αλλά απόδειξέ µας από πού προκύπτουν
αυτές οι σαράντα επτά χιλιάδες θέσεις εργασίας», η απάντηση
είναι -µέσα στη Βουλή, όµως, όχι στα κανάλια γιατί στα κανάλια
εκείνο που έµεινε στα αυτιά του κόσµου είναι ότι όταν εργάζονται
δύοµισι ώρες οι υπάλληλοι κερδίζουµε σαράντα επτά χιλιάδες
θέσεις εργασίας- όταν ήρθε η ώρα του λογαριασµού στη Βουλή
-γιατί εδώ γίνεται διάλογος, εδώ ζητείται τεκµηρίωση- πως «και
µία θέση να κέρδιζα δηµοσίου υπαλλήλου, πάλι το ίδιο θα

10693

έκανα».
Δέστε το «ντύσιµο». Είναι µία σωστή ρύθµιση, αυτονόητη ρύθµιση, που όλοι τη στηρίζουµε και όλοι την ψηφίζουµε. Αυτήν τη
ρύθµιση πήγαν να τη «ντύσουν» µε εκείνο το ένδυµα της µεγάλης
µεταρρύθµισης που εξοικονοµούµε θέσεις εργασίας, σαν τα 500
εκατοµµύρια, που θα κερδίζαµε από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»! Αυτά
λέγαµε στην τρόικα και τώρα µας ζητάει λογαριασµούς και νέα
µέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού! Γιατί τους πουλήσατε
«φύκια για µεταξωτές κορδέλες» µε τις «µεταρρυθµίσεις», οι
οποίες είναι κενές περιεχοµένου. Λυπάµαι για τον ευτελισµό της
κοινοβουλευτικής γλώσσας.
Τέλος, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Ζώης κλείνοντας,
κύριε Υπουργέ. Ανοίξατε πάλι µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, το ζήτηµα, το οποίο αφορά τις µετατάξεις και τις συνδέσατε µε επανέλεγχο συµβάσεων αορίστου χρόνου. Αφήσατε δε,
να εννοηθεί ότι µέσα από αυτό µπορεί να χάσουν τη θέση τους
άνθρωποι, οι οποίοι υπηρετούν µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου.
Πριν τελειώσει το νοµοσχέδιο και όταν θα συζητάµε τις τροπολογίες, πρέπει να µας εξηγήσετε τι εννοείτε. Δεν µπορεί να
πλανιέται αυτού του είδους η εντύπωση. Πώς εννοείτε τις µετατάξεις, οι οποίες σηµαίνουν έλεγχο και, µάλιστα, µέσω ΑΣΕΠ, ο
οποίος έλεγχος θα σηµαίνει ότι µπορεί αυτοί οι άνθρωποι να
πάνε σπίτι τους;
Παραδείγµατος χάριν, όταν στο διάταγµα που είχα κάνει το
2004, είχαµε τις συµβάσεις αορίστου χρόνου, αυτές έγιναν µέσω
ΑΣΕΠ. Η τελική κρίση ήταν του ΑΣΕΠ. Θα επανελέγξει το ΑΣΕΠ
αυτά; Και µετά τον επανέλεγχο –τι θα βρει, δηλαδή- θα πάνε σπίτι
τους κάποιοι άνθρωποι; Αυτό λέτε αυτήν την ώρα της κρίσης που
περνά ο τόπος σε τόσους ανθρώπους που αγωνιούν -ουσιαστικά
µε µόνιµη σχέση εργασίας- για τους οποίους φέραµε και διάταγµα, µετά από τη νοµοθεσία τη δική µας, για την ένταξή τους
στην ιεραρχία;
Πριν τελειώσω, κύριε Υπουργέ, θα σας θυµίζω πάντοτε -γιατί
δεν θα ξεχνάω ποτέ- ποιοι είστε, τι ήταν εκείνο που λέγατε στον
ελληνικό λαό και στους αγωνιώντες εργαζοµένους παραµονές
των εκλογών, επειδή τώρα λέτε πώς θα ξεφορτωθείτε υπαλλήλους αορίστου χρόνου.
Θα σας θυµίσω ότι στις 14 Μαΐου. έχουµε δυο χρόνια επέτειο
της περίφηµης συνέντευξης, η οποία έγινε την εποχή εκείνη από
στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν αρµόδια -και µετέχουν στην Κυβέρνηση σήµερα- για το θέµα των συµβασιούχων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ηµεροµηνία 14-5-2009. Ο ένας έλεγε ότι όχι µόνο θα υπάρξει
µοριοδότηση προϋπηρεσίας, που εµείς είχαµε θεσπίσει, αλλά και
ότι θα αυξηθεί. Ο άλλος έλεγε ότι το διάταγµα Παυλόπουλου δεν
είναι αρκετό, αλλά η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιτρέπει να γίνουν
ακόµα περισσότεροι αορίστου χρόνου. Αυτά λέγατε. Θα καταθέσω τη συνέντευξη για τα Πρακτικά. Από το pasok.gr το κατέβασα. Είναι ακόµα αναρτηµένο, όποιος θέλει µπορεί να το δει. Η
συνέντευξη είναι στις 14 Μαΐου 2009. Μπορείτε να το δείτε, λοιπόν και να καταλάβετε τι λέγατε στον ελληνικό λαό.
Κατά το «λεφτά υπάρχουν», έτσι παραπλανήσατε τον ελληνικό
λαό και τους εργαζοµένους και έρχεστε τώρα και ζητάτε λογαριασµό από αυτούς τους εργαζοµένους τους οποίους ωθήσατε
να σας ψηφίσουν, γιατί άλλα περίµεναν από εσάς. Αυτήν την ανακολουθία δεν µπορεί να την ανεχθεί κανείς και δεν πρόκειται να
την ξεχάσουµε ποτέ. Θα σας τη θυµίζουµε µονίµως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Προκόπης Παυλόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Α’ Αθηνών από το
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό κ. Αθανάσιος Πλεύρης για επτά
λεπτά.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα συµβάν
που έγινε πριν από λίγο στο σηµείο στο οποίο πριν από λίγες
µέρες δολοφονήθηκε ο Έλληνας πατέρας. Έκαναν επίθεση
αναρχικοί από διάφορα σηµεία και από τη βίλα Αµαλίας απέναντι
στους κατοίκους που βρίσκονταν εκεί πέρα. Τους ξυλοκόπησαν.
Ευτυχώς, έχουν γίνει προσαγωγές. Ελπίζω να γίνουν και συλλήψεις και φαντάζοµαι ότι θα προστρέξουν κάποιοι χώροι αµέσως
µε τους νοµικούς τους συµβούλους, για να διαµαρτυρηθούν για
αυτούς τους αναρχικούς.
Ερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά διαβάζαµε το νοµοσχέδιο –όχι βέβαια το κοµµάτι των τροπολογιών που είναι ένα άλλο νοµοσχέδιο- και ειπώθηκε ότι λίγο-πολύ και οι λοιπές διατάξεις –το
επεσήµανε ο κ. Ζώης- µαζί µε τις τροπολογίες ουσιαστικά είναι
το 1/3 του νοµοσχεδίου, ίσως και λίγο παραπάνω.
Πραγµατικά απορώ για ποιο λόγο, προκειµένου τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και το δηµόσιο να έχουν διαδικτυακό
τόπο, χρειαζόµαστε νοµοθετική ρύθµιση. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί όλο αυτό το οποίο έχετε φέρει εδώ πέρα δεν µπορούσαµε να το κάνουµε µε ένα προεδρικό διάταγµα ή µε υπουργικές
αποφάσεις. Νοµοθετική ρύθµιση για να έχει διαδικτυακό τόπο το
δηµόσιο;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, έχει διαδικτυακό τόπο το
δηµόσιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Διαδικτυακό τόπο έχει. Δεν µπορώ να
καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να µπούµε και να κάνουµε ένα
νοµοσχέδιο και να αναφερόµαστε στο πώς θα γίνεται η διαδικασία. Αυτό που θα µπορούσαµε να καταλάβουµε -και που ειπώθηκε- ήταν να βλέπαµε τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας στα θέµατα στα οποία θα είχαν υποχρέωση απάντησης µε ηλεκτρονικά µηνύµατα.
Κύριε Υπουργέ, εάν διατηρούµε τον έγγραφο Τύπο, όπως διατηρείται αυτήν τη στιγµή, θεωρείτε ότι µπορούµε να προχωρήσουµε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Σας έχω κάνει και
ερώτηση -και πρόσφατη µάλιστα- όπου πολίτης αναζήτησε έγγραφο το οποίο αφορούσε καταστατικό συνεταιρισµού και οι
υπηρεσίες σας δεν δέχονται να το δώσουν, διότι λένε ότι δεν
υπάρχει έννοµο συµφέρον. Δηλαδή πρέπει να έχει κανείς έννοµο
συµφέρον, για να δει το καταστατικό ενός συνεταιρισµού που
είχε όµορο οικόπεδο.
Μπαίνουµε σε µια διαδικασία πλήρους γραφειοκρατίας και έρχεστε εσείς τώρα µε ένα νοµοσχέδιο που είναι ένα ευχολόγιο,
µια έκθεση ιδεών, να αναφέρετε πώς πρέπει να λειτουργεί ένα
σύστηµα. Μπορούν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν σε αυτό το
οποίο έχετε κάνει; Υπάρχει αυτήν τη στιγµή το επίπεδο στο δηµόσιο για να ανταποκριθεί σε µια ηλεκτρονική διακυβέρνηση;
Θυµάµαι το νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε του κ. Χατζηγάκη τότε
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και πανηγυρίζαµε -και όσοι ήµασταν
και δικηγόροι- για το e-justice και λέγαµε επιτέλους, τα δικόγραφα θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, επιτέλους, θα έχουµε παρακολούθηση όλων των δικαστηριακών θεµάτων ηλεκτρονικά.
Από τότε έχουν περάσει τρία χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι σε αυτό
το κοµµάτι, στο πρακτικό κοµµάτι. Δηλαδή το νοµοθετικό πλαίσιο
που υπήρχε ήδη επί Νέας Δηµοκρατίας δεν ήταν αρκετό, προκειµένου µε αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο να κάνετε προεδρικά
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, να προχωρήσετε στις διαδικασίες και να έχουµε υπαρκτό αποτέλεσµα;
Έχουµε κουραστεί εδώ και δεκαοκτώ µήνες να έρχονται νοµοσχέδια τα οποία ψηφίζονται και φαίνονται ότι είναι τοµές, ήρθε
το fast track, γρήγορες επενδύσεις, πέρασαν έξι, επτά µήνες από
τότε που ψηφίστηκε το fast track, δεν έχει γίνει καµµία επένδυση.
Μέχρι σήµερα συζητούσαµε για το αν θα γίνει διπλή ανάπλαση
ή δεν θα γίνει και υπήρχαν και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν
αντιρρήσεις για κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πέντε, έξι µήνες.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, δεν έχει εφαρµοστεί όλο αυτό το κοµµάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν υπάρχει στην
πράξη και πρέπει να νοµοθετήσουµε ξανά κάτι και να πούµε ότι
είναι τοµή και να συζητάµε µετά από ένα χρόνο ότι πάλι δεν έχει
ικανοποιητικό σύστηµα το δηµόσιο -εννοώ δοµή- ώστε ο πολίτης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πραγµατικά µέσω του διαδικτύου να εξυπηρετείται;
Υπάρχει και το θέµα των ηµερών, σας το είπαν. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας δίνει περιθώριο απάντησης πενήντα ηµέρες για αιτήσεις οι οποίες γίνονται και αναφορές. Σε άλλες
χώρες είναι πολύ λιγότερες. Πολλές φορές δεν τηρείται αυτό το
χρονικό πλαίσιο των πενήντα ηµερών και θεωρείται πλασµατικά
ότι υπάρχει αρνητική απάντηση, µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρείται ο πολίτης.
Αυτά, κατά την άποψή µας, είναι πιο ουσιαστικά θέµατα.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο εθίγη, οι τριάντα
επτάµισι ώρες που γίνονται σαράντα στο δηµόσιο. Εµείς θέλουµε
να ξεκαθαρίσουµε, κύριε Υπουργέ. Δεν µπαίνουµε στη διαδικασία ούτε να σας ρωτήσουµε ποια είναι η αιτιολογία ή ποια δεν
είναι η αιτιολογία. Όποιος εργάζεται στο δηµόσιο πρέπει να εργάζεται τον ίδιο χρόνο µε αυτόν που εργάζεται στον ιδιωτικό
τοµέα. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί τόσα χρόνια υπήρχε
προνοµιακή αντιµετώπιση στο δηµόσιο έναντι του εργαζοµένου
στον ιδιωτικό τοµέα, που το σαραντάωρο πολλές φορές είναι και
πολυτέλεια -αλλά έστω αυτό είναι το θεσµοθετηµένο- και για
ποιο λόγο υπάρχουν φωνές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, οι
οποίες είτε προσπαθούν να είναι και µε τη µία και µε την άλλη
πλευρά είτε είναι απευθείας µε την πλευρά των τριάντα επτάµισι
ωρών. Αυτήν την περίοδο αυτό που χρειάζεται είναι να πούµε µε
ειλικρίνεια ότι δεν γίνεται κάποιος στο δηµόσιο τοµέα να εργάζεται λιγότερο από κάποιον ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό
τοµέα.
Τέλος, κύριε Υπουργέ -γιατί δεν ξέρω αν θα µου δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθώ στα άρθρα- θα ήθελα να αναφερθώ
στην τροπολογία την οποία φέρνετε, όπου δίνεται η δυνατότητα
το «πόθεν έσχες» ηµών, των Βουλευτών, να βρίσκεται στο διαδίκτυο.
Είναι ένα θέµα που χρειάζεται µεγάλη συζήτηση, αλλά εγώ
θέλω να σας θέσω έναν προβληµατισµό. Μπορώ να καταλάβω
ότι πρέπει να παρακολουθείται το περιουσιακό στοιχείο που
υπάρχει. Πολλές φορές, όµως, αυτό το περιουσιακό στοιχείο
υποδηλώνει και την κατοικία του ανθρώπου. Επειδή κάποιοι εξ
ηµών είµαστε στόχος, θα πρέπει να το δούµε, όταν αναφέρεται
ένα περιουσιακό στοιχείο, µία οικία, όταν αναφέρεται ότι κάποιος
έχει την κυριότητα µίας οικίας η οποία βρίσκεται εκεί πέρα, δεν
αντιλαµβανόµαστε ότι ενδεχοµένως γίνεται µια στοχοποίηση; Θα
πρέπει, λοιπόν, στην υλοποίησή του τουλάχιστον αυτό, ακόµα
και αν το κάνετε, να το κάνετε µε έναν τέτοιον τρόπο, ώστε ναι
µεν να δώσετε αυτό το οποίο θέλετε, αλλά σε καµµία περίπτωση
να µη δίνονται κάποια άλλα στοιχεία που ενδεχοµένως φέρουν
σε δύσκολη θέση το πρόσωπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη από το ΛΑΟΣ.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας, προσκείµενος στη Δηµοκρατική Αριστερά, ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, έχει το λόγο.
Έχετε επτά λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτή η συζήτηση γι’
αυτό το κρίσιµο –θεωρώ- νοµοσχέδιο γίνεται σε µια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, ίσως θα έπρεπε οι πολιτικές δυνάµεις να είναι πολύ προσεκτικές στις ενστάσεις που διατυπώνουν.
Βρισκόµαστε στην κυριολεξία στο µάτι του κυκλώνα και µία
από τις αιτίες που βρισκόµαστε εδώ είναι ακριβώς η κατάσταση
της Δηµόσιας Διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή δεν µπορώ να αποστώ
του πειρασµού να απαντήσω σε κάποιες αιτιάσεις –έστω και αν
χρειαστεί να χαρακτηριστώ- η έκθεση της Κοµισιόν του 2009, σε
σχέση µε την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας, όσον αφορά τις
άλλες χώρες της Ευρώπης, µας κατατάσσει στην εικοστή πέµπτη
θέση, την οποία διατηρούσαµε µία διετία, επειδή άκουσα πολλά
περί επάρκειας του θεσµικού πλαισίου της χώρας µέχρι το 2009.
Θα ήθελα να θυµίσω και κάτι άλλο, ότι η χώρα είναι καρφωµένη –για να µην πω ότι έχει κατρακυλήσει- στην εκατοστή πέµπτη θέση από άποψη ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα να θυµίσω,
επίσης, ότι είναι καρφωµένη στην ογδοηκοστή πρώτη θέση από
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την άποψη της διαφάνειας.
Αυτά είναι στοιχεία ενδεικτικά για την κατάσταση που βρισκόταν η χώρα όλα τα προηγούµενα χρόνια. Ας συνειδητοποιήσουµε, λοιπόν, επιτέλους όλες οι πολιτικές δυνάµεις σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα σε ποια θέση βρισκόµαστε και ας είµαστε και
γενναιόδωροι σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις µας, τις προτάσεις
µας!
Αφού ξεκινήσουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µε το αυτονόητο,
ότι δηλαδή δηλώνουµε ότι είµαστε υπέρ στα άρθρα 1-40, θα αρχίσουµε την γκρίνια για τα υπόλοιπα, γιατί εσείς µας δίνετε τη
δυνατότητα να διατυπώνουµε ενστάσεις, δυστυχώς, γιατί ακολουθείτε µία κάκιστη νοµοθετική πρακτική. Αύριο, µάλιστα, επί
των άρθρων θα σας αναφέρω και άλλες περιπτώσεις, όσον
αφορά τη νοµοθετική ρύθµισή σας –βελτίωση, υποτίθεται- στο
άρθρο για το «Συµπαραστάτη του Δηµότη» στο προηγούµενο νοµοσχέδιο.
Δηλώνουµε, λοιπόν, ότι είµαστε υπέρ αυτών των άρθρων.
Όµως, θα πρέπει να επαναλάβω το αυτονόητο, ότι δηλαδή αυτήν
τη στιγµή θα έπρεπε να κάνουµε απολογισµό για το προηγούµενο σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είχε ανακοινώσει
η επιτροπή στα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα. Μιλάµε για το «Σχέδιο Δράσης 2006-2010». Ήδη τρέχει το «Σχέδιο 2020».
Σήµερα, λοιπόν, για να µη µεµψιµοιρούµε, κύριε Υπουργέ, θα
έπρεπε να αξιολογούµε µία αιτιολογική έκθεση που να λέει τι
ακριβώς έχει κάνει η χώρα τα προηγούµενα χρόνια, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και τι ακριβώς πρέπει να κάνουµε λεπτοµερώς µε συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο, ούτως ώστε να
συγκλίνουµε. Ποια είναι τα στοιχεία απόκλισης; Σε τι έχουµε προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, όσον αφορά την προσβασιµότητα, την αποτελεσµατικότητα, τη δηµοκρατική εµβάθυνση
της λειτουργίας του πολιτεύµατός µας και όλα αυτά τα στοιχεία
τα οποία αναφέρονται σ’ εκείνο το σχέδιο; Αντ’ αυτού συζητάµε
το νόµο-πλαίσιο για τη διαµόρφωση του σχεδίου αυτού, το οποίο
θα έπρεπε να το έχουµε.
Είναι νόµος-πλαίσιο. Είναι γενικός. Πολύ αργά το συζητάµε.
Πώς προσδιορίζεται το χρονοδιάγραµµα κατάθεσης στην αρµόδια επιτροπή του επιχειρησιακού σχεδίου; Εδώ θα απαντήσετε
συγκεκριµένα πότε και αν θα φέρετε στην αρµόδια επιτροπή τα
σχετικά προεδρικά διατάγµατα για την υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου.
Αυτές είναι συγκεκριµένες απαντήσεις τις οποίες πρέπει να
δώσουµε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και είστε υποχρεωµένοι, βεβαίως, να τις δώσετε εσείς. Για παράδειγµα, το 2010, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους κανόνες του «Σχεδίου Δράσης 2006-2010», δεν θα έπρεπε κανένας
πολίτης να βρίσκεται στο περιθώριο και θα έπρεπε να έχει προωθηθεί η κοινωνική ένταξη µέσω της ηλεκτρονικής διοίκησης.
Πόσοι πολίτες βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στο περιθώριο; Το
γνωρίζουµε όλοι!
Δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη απόδοσης και αποτελεσµατικότητας, συµβάλλοντας σηµαντικά στο να επιτευχθεί υψηλός
βαθµός ικανοποίησης των χρηστών, διαφάνεια και λογοδοσία και
περιορισµός της γραφειοκρατίας.
Τρίτος στόχος είναι η υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών µε
µεγάλο αντίκτυπο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων. Το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων θα έπρεπε το 2010 να διατίθεται πλέον ηλεκτρονικά,
έναντι των πενήντα χιλιάδων που ήταν το 2006. Αυτήν τη στιγµή
τι ποσοστό δηµοσίων συµβάσεων έχουµε; Τα ποσά που αναφέρονται στην αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
συγκλονιστικά. Μιλάµε για δισεκατοµµύρια! Αν αναφέρετε τα
στοιχεία για τη Δανία και το Βέλγιο µόνο µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση, θα καταλάβετε πόσο πίσω έχουµε µείνει και τι εγκλήµατα έχουµε κάνει σ’ αυτόν τον τόπο!
Έχουµε, βεβαίως και τη δηµιουργία καταλυτικών παραγόντων
που σε ευρωπαϊκή κλίµακα θα παρέχουν στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και ελεγχόµενης
πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες.
Ο πέµπτος στόχος –κρίσιµος στόχος- είναι η ενίσχυση της
συµµετοχής των πολιτών και η ενδυνάµωση των δηµοκρατικών
διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
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Επειδή ανέφερα προηγουµένως τη Δανία, το 2006 µόνο από
την ηλεκτρονική τιµολόγηση η Δανία είχε κόστος 150 εκατοµµύρια ευρώ όσον αφορά τους φορολογούµενους πολίτες και 50
εκατοµµύρια ευρώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και αν αυτό το
µέτρο εισαχθεί –οι εκτιµήσεις είναι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση που δεν ξέρω αυτήν τη στιγµή ποια είναι τα στοιχεία- η
εξοικονόµηση θα ήταν 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στο Βέλγιο, βεβαίως, τα άτοµα µε αναπηρίες µπορούν πλέον να λαµβάνουν κοινωνικές παροχές µέσω του internet εντός δευτερολέπτων, ενώ
προηγουµένως απαιτούνταν τρεις έως τέσσερις εβδοµάδες! Βεβαίως, η πλειονότητα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν προσχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση εδώ και πέντε
χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν της αρχικής µας τοποθέτησης επί της αρχής στα συγκεκριµένα άρθρα –επί των άρθρων θα αναφερθούµε αύριο- θέλω να πω ότι από σήµερα, απ’
όταν πλέον δηµοσιευτεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα πρέπει
να έχουµε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα προς αξιολόγηση εκ
µέρους του Υπουργείου, όσον αφορά την υλοποίηση του συγκεκριµένου νόµου, γιατί πραγµατικά βρισκόµαστε σε µία κατάσταση που δεν µπορεί κανένας να λειτουργήσει.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Προχθές συζητήσαµε το νοµοσχέδιο σχετικά µε την αδειοδότηση των µεταποιητικών επιχειρήσεων. Προχθές είπα το εξής: Δυστυχώς, είτε µας
αρέσει είτε δεν µας αρέσει, πρέπει να προχωρήσουµε διαµορφώνοντας πολλαπλές ταχύτητες µέσα στη Δηµόσια Διοίκηση.
Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουµε µ’ αυτή τη Δηµόσια
Διοίκηση και να αντεπεξέλθουµε στις προκλήσεις που έχουµε
µπροστά µας. Τολµήστε το! Διαµορφώστε δύο ταχύτητες! Επιλέξτε! Διαµορφώστε νέες υπηρεσίες, νέους τοµείς, νέους φορείς, µε επαρκέστατους επιστηµονικά υπαλλήλους, οι οποίοι θα
αναλάβουν την κίνηση όλης της διαδικασίας.
Αύριο θα αναφερθώ συγκεκριµένα επί των άρθρων και επί των
τροπολογιών, γιατί πραγµατικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Α’ Αθηνών του
ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι
πολύ πιο απλά γι’ αυτό το νοµοσχέδιο απ’ όσο ήθελε να τα παρουσιάσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται για πανάκεια, αλλά ουσιαστικά για ένα νόµο-πλαίσιο για την προώθηση
πραγµατικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης –κάτι που το
έχουµε ανάγκη- σε όλο το φάσµα των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων που υπεισέρχεται το κράτος, το δηµόσιο.
Το χρειαζόµαστε αυτό το πλαίσιο και για τη δυνατότητα της
επικοινωνίας και της συναλλαγής του δηµοσίου µε τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, αλλά και για την επικοινωνία και τη συναλλαγή µεταξύ των φορέων του δηµοσίου. Πρέπει να αξιοποιήσουµε την τεχνική της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να
κάνουµε δηλαδή αυτό το βήµα προς την ψηφιακή Δηµόσια Διοίκηση. Για να µειώσουµε τη γραφειοκρατία που παράγει πολύ κόστος και διαφθορά. Αυτό, µάλιστα, είναι διαπιστωµένο και µε
πρόσφατες µελέτες.
Η ψηφιακή Δηµόσια Διοίκηση µπορεί, πραγµατικά, να µας
απαλλάξει και από χρόνιες παθογένειες της Δηµόσιας Διοίκησης.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Τσούκαλη να λέει ότι χρειάζονται
και άλλα πράγµατα. Ασφαλώς δεν είναι πανάκεια το νοµοσχέδιο,
γιατί για τη Δηµόσια Διοίκηση χρειάζεται να γίνουν πολλά µεγάλα
βήµατα. Όµως, εκείνο που θέλω να πω στη Νέα Δηµοκρατία είναι
ότι δεν είναι πανάκεια, αλλά σίγουρα αποτελεί θετική νοµοθετική
πρωτοβουλία. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί εκτίθεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση! Αρνείται επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Δηλαδή, ουσιαστικά τι αρνείται; Την εξέλιξη; Την πρόοδο; Αυτό
θέλω να το καταλάβω! Πραγµατικά εκπλήττοµαι!
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Είπε ο κ. Παυλόπουλος ότι το νοµοσχέδιο είναι πρόσχηµα. Δεν
είναι το νοµοσχέδιο πρόσχηµα. Προσχηµατικοί είναι οι λόγοι
τους οποίους επικαλείσθε εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και φτωχά –αχαµνά, θα έλεγα- τα επιχειρήµατα για να το απορρίψετε αυτό επί της αρχής! Έλεος πλέον!
Αν δεν µπορεί να συµφωνήσει ούτε σ’ αυτό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που θέλει να κυβερνήσει ξανά τον τόπο, τότε πώς να
πάµε παραπέρα. Σε µία εποχή έκτακτης ανάγκης που χρειάζεται
να βρούµε πεδία ευρύτερων συνεννοήσεων;
Μάλιστα, είναι και επίκαιρο το θέµα αυτές τις µέρες! Το έχω
πει ξανά και πριν από κάποιες ηµέρες απ’ αυτό το Βήµα. Έρχεται
και επανέρχεται το ζήτηµα–έρχεται τώρα και απ’ έξω. Υπάρχει
ανάγκη για ένα µνηµόνιο εθνικής συνεννόησης επιτέλους, για µία
απόφαση πανστρατιάς, για να σωθεί η χώρα!
Και στη Δηµόσια Διοίκηση ενώ υπάρχει ανάγκη συνεννόησης
έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και απορρίπτει επί της αρχής αυτό το
νοµοσχέδιο. Δεν µας είπε τι αντιπροτείνει. Δεν πιστεύω να θέλει
να επανέλθουµε ξανά σε εκείνο το περίφηµο σλόγκαν της επανίδρυσης του κράτους, το οποίο έχει καταντήσει πλέον ανέκδοτο.
Λυπάµαι που τα λέω αυτά. Είναι ώρα να αναλογιστεί τις ευθύνες της η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ιδιαίτερα, και να κάνει εκείνα
τα απαραίτητα βήµατα -να βάλουν πλάτη- που θα δώσουν καλύτερη βάση για να βγούµε από το αδιέξοδο στο οποίο µας οδήγησε η κυβερνητική πολιτική της.
Εγώ όµως δεν θα προσπαθήσω τώρα να κατανείµω ευθύνες.
Ούτε µάλιστα την ώρα που µιλάµε για συνεννόηση, για σύµπνοια,
αξίζει τον κόπο να κάνουµε αντιπαραθέσεις για το παρελθόν.
Είναι ανάγκη όµως τώρα να συµφωνήσουµε. Και βλέπω σήµερα,
το αντίθετο, το είδα και σε άλλα νοµοσχέδια, ενώ δηµιουργείται
ένα πλαίσιο για την εξέλιξη, για την αξιοποίηση της τεχνικής της
πληροφορικής. Αρνείται και αυτό ακόµα η Νέα Δηµοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν µου αρέσει η χρήση της λέξης «τεχνολογία»,
η σωστή λέξη είναι «τεχνική». Η λέξη «τεχνική» µεταφέρθηκε έξω
ως «technology» και ξαναγύρισε ως «τεχνολογία». Η «τεχνική»
είναι η σωστή λέξη.
Για την Κυβέρνηση δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Είναι
σωστή η πρωτοβουλία, είναι θετική. Μόνο που, κύριε Υπουργέ,
οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη. Το ξέρετε, όπως και ότι οι
νόµοι κρίνονται από την εφαρµογή τους. Και απαιτείται, το έχετε
πει άλλωστε, η εκπόνηση ενός εξειδικευµένου επιχειρησιακού
προγράµµατος, έτσι ώστε να υπάρξει αποτέλεσµα. Δεν έχω να
προσθέσω κάτι επί της αρχής για τις ρυθµίσεις της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Θα πούµε περισσότερα στα άρθρα.
Θέλω στα τρία λεπτά που έχω ακόµα, να πάω σε άλλες ρυθµίσεις, αυτές που είπε «ουρές του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» περιφρονητικά
ο κ. Παυλόπουλος. Αναφέροµαι για παράδειγµα στη ρύθµιση για
τα στερεά απόβλητα. Με το άρθρο 42 και µε την τροπολογία
410/45 γίνονται συµπληρωµατικές ρυθµίσεις.
Η χώρα ταλανίζεται χρόνια από το ζήτηµα αυτό. Είµαστε στο
στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτηµα, λένε µερικοί,
κρίθηκε. Ναι, το ζήτηµα της διάθεσης, της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων κρίθηκε ασφαλώς, αλλά δεν λύθηκε. Η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών αποβλήτων στη χώρα µας αυξάνεται.
Λειτουργούν ακόµα εκατοντάδες ΧΑΔΑ, δηλαδή χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµάτων.
Επίσης, σοβαρά προβλήµατα έχουµε µε τα επικίνδυνα απόβλητα, ιδιαίτερα µε τα νοσοκοµειακά και έχουµε µείνει πολύ
πίσω!
Στην Αττική, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλύτερα, ότι ο
σχεδιασµός έχει κολλήσει και θα βρούµε τις συνέπειες µπροστά
µας. Πρέπει να δοθεί γρήγορα λύση. Έχουµε χάσει πολύ χρόνο
και πρέπει να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος.
Γιατί τα λέω αυτά και γιατί ήρθα σ’ αυτό για διευκρινίσεις; Γιατί
–το ειρωνεύτηκε ο κ. Παυλόπουλος. Όµως µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
πραγµατικά έχουµε µια νέα ευκαιρία να διαµορφώσουµε ένα
πρότυπο, ένα αποτελεσµατικό µοντέλο διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, µέσω των φορέων διαχείρισης, των ΦΟΔΣΑ που
λέµε, σε κάθε περιφέρεια και να είµαστε πιο αποδοτικοί. Εδώ, το
πλαίσιο που υπήρχε, συµπληρώνεται µε αυτές τις διατάξεις που
αφορούν και τη θαλάσσια µεταφορά σε ορισµένες νησιώτικες
περιοχές και τη συγχώνευση φορέων των ΟΤΑ σε έναν ενιαίο
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σύνδεσµο.
Θεωρώ θετικές τις διατάξεις, όπως θετικές είναι όλες οι σχετικές ρυθµίσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και πρέπει να υλοποιηθούν,
κύριε Υπουργέ, για να ξεκολλήσουµε, να πάµε σε σωστή διαχείριση των αποβλήτων.
Όσον αφορά το σχεδιασµό θα ήθελα να πω ότι ο σχεδιασµός
πρέπει να ξεκινάει από την πρόληψη και να τελειώνει στη διάθεση
των υπολειµµάτων στα ΧΥΤΥ. Η απεξάρτηση από τα ΧΥΤΑ –αυτό
δείχνει και ευρωπαϊκή εµπειρία- είναι ευθέως ανάλογη µε το
βαθµό διαχωρισµού, ανακύκλωσης, επανάκτησης, καθώς και βιολογικής επεξεργασίας -εννοώ την κοµποστοποίηση- και ενεργειακής αξιοποίησης.
Γιατί τα τονίζω αυτά; Δεν τα λέω για άλλο λόγο αλλά κύριε
Υπουργέ, γιατί θα πρέπει οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να
µην ψάχνουν να ανακαλύψουν τον τροχό, ως προς αυτά τα ζητήµατα, ούτε επιτρέπεται να εγκλωβίζονται σε µονοδρόµους.
Υπάρχει αποδεδειγµένα ένα µεγάλο εύρος επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων πάνω στους τρεις άξονες, της
µείωσης της παραγωγής αποβλήτων, της µεγιστοποίησης της
ανακύκλωσης και της επανάκτησης και της ελαχιστοποίησης των
προς διάθεση υπολειµµάτων. Πάνω σε αυτές τις αρχές υπάρχει
ένα εύρος επιλογών και θα πρέπει οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές να αξιοποιήσουν τις τεχνικές και τις µεθόδους για να
απαλλαγούµε από αυτήν τη µάστιγα.
Τελειώνω σε µισό λεπτό µε µια κουβέντα για το «πόθεν έσχες».
Θα πούµε περισσότερα επί των άρθρων. Εγώ δεν έχω καµµία
αντίρρηση για τη δηµοσιότητα και µέσω του διαδικτύου. Η δηµοσιότητα δεν βλάπτει. Για µένα, κύριε Υπουργέ, καλό θα ήταν
να επεκταθεί η δηµοσιότητα αυτή σε όλους τους υπόχρεους από
όλους τους φορείς εξουσίας. Δεν είναι µόνο η εκτελεστική και η
νοµοθετική. Υπάρχουν υπόχρεοι για «πόθεν έσχες» και από
άλλες εξουσίες και καλό θα είναι να επεκταθεί το µέτρο.
Τώρα, εδώ υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα. Επαναλαµβάνονται
κάποιες διατάξεις και για το διαδίκτυο που αφορούν τον Τύπο,
όπως παραδείγµατος χάριν, ότι πρέπει να αναρτάται ολόκληρο
το κείµενο. Όπως ξέρουµε εκεί στον Τύπο δεν τηρήθηκε αυτή η
διάταξη που υπήρχε στο ν.3213. Να δούµε τώρα πώς θα το λύσει
η Βουλή, γιατί ο διαδικτυακός τόπος θα είναι στη Βουλή. Να
δούµε πώς θα το λύσει για να µην έχουµε ιδιαίτερα προβλήµατα
και στρεβλώσεις στην εικόνα.
Για το «πόθεν έσχες» και µε αυτό τελειώνω, πέρα από τη δηµοσιότητα υπάρχουν και τα άλλα ζητήµατα, όπως του ουσιαστικού ελέγχου, µε πραγµατικά ανεξάρτητη επιτροπή. Υπάρχει και
το ανοικτό ζήτηµα για µένα, που έχει εκφραστεί επανειληµµένα
σε αυτήν την Αίθουσα, ως πρόταση κι εγώ τη δέχοµαι. Αφορά
τον υπόχρεο εκείνο που δεν θα δηλώσει ακίνητο το οποίο θα βρεθεί οποτεδήποτε. Θα πρέπει a priori µέσα από τη δήλωση να το
έχει εκχωρήσει στο δηµόσιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Γείτονα.
Ο κ. Νικόλαος Καντερές από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
Βουλευτής Αττικής, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γείτονα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Ζητάτε συναίνεση και λευκή επιταγή. Να κάνετε όµως και την αυτοκριτική
σας έως τώρα, στην πορεία σας, του κόµµατος βέβαια όχι για
εσάς προσωπικά.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που κατά τον Υπουργό Εσωτερικών θα αλλάξει ριζικά τη Δηµόσια Διοίκηση και όπως ο ίδιος λέει, θα την
κάνει πολύ πιο αποδοτική.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, τονίσαµε αρκετές φορές στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται µόνο από καλές προθέσεις. Όµως, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης, εκεί δυστυχώς σταµατάει. Σταµατάει στις προθέσεις. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο
στην ουσία είναι µια έκθεση ιδεών και τίποτα περισσότερο.
Σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο, όπως τη βιώνει τώρα ολόκληρη
η χώρα, πιστεύω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι οι καλές προθέ-
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σεις και οι εκθέσεις ιδεών από µόνες τους δεν αρκούν. Αυτό που
χρειαζόµαστε, αυτό που τόσο πολύ έχει ανάγκη αυτός ο τόπος
άµεσα, είναι η εφαρµογή µέτρων που θα µετατρέψουν το αργό
και µη αποδοτικό κράτος σε µια σύγχρονη και ευέλικτη Δηµόσια
Διοίκηση, µία διοίκηση που θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη προσφέροντας σωστές και πρωτίστως άµεσες λύσεις.
Τίποτα όµως από τα παραπάνω δεν πραγµατοποιείται στο νοµοσχέδιο των εννέα κεφαλαίων και των σαράντα εννέα άρθρων
που έφερε σήµερα στην Ολοµέλεια η Κυβέρνηση προς συζήτηση. Το κείµενο προθέσεων που παρουσιάσατε, επί της ουσίας
δεν παρέχει κανενός είδους ρύθµιση και σίγουρα δεν προσφέρει
τις απαιτούµενες λύσεις, ενώ παράλληλα οφείλουµε να τονίσουµε ότι ο νόµος αυτός για να εφαρµοστεί χρειάζεται, όπως
αναφέρθηκε, είκοσι έξι κοινές και απλές υπουργικές αποφάσεις,
έξι προεδρικά διατάγµατα και δυο πράξεις από την Ανεξάρτητη
Αρχή Προσωπικών Δεδοµένων.
Σε µια τόσο δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται σήµερα η Ελλάδα µπορείτε, κύριε Υπουργέ, να υπολογίσετε σε τι χρονικό ορίζοντα ευελπιστείτε ότι θα µπει σε πλήρη
εφαρµογή αυτό το νοµοθέτηµα;
Το ρωτάω αυτό καθώς φαντάζοµαι να κατανοείτε ότι µε όσα
συµβαίνουν γύρω µας οι όποιες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που
εισηγείται η Κυβέρνηση πρέπει να αποδίδουν άµεσα.
Εµείς αυτό δεν το διαπιστώνουµε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Μάλιστα το εν λόγω νοµοσχέδιο θυµίζει πάρα πολύ τη
γενικότερη εικόνα των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που στην πλειοψηφία των νοµοθετηµάτων
εστιάζει αποκλειστικά στο επικοινωνιακό κοµµάτι, αµελώντας
πλήρως τη δυνατότητα ή µη της εφαρµογής των όσων φέρνει
στη Βουλή προς ψήφιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν το 2004 η Νέα Δηµοκρατία
ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου, παραλάβαµε µια Δηµόσια
Διοίκηση στην οποία ο όρος «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» ήταν
άγνωστη έννοια. Η Ελλάδα ήταν ηλεκτρονικά σχεδόν στο µηδέν.
Σας θυµίζω µάλιστα ότι από πλευράς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από ένα πειραµατικό πρόγραµµα ΚΕΠ, ένα πρόγραµµα που τότε το ΠΑΣΟΚ δεν είχε
αληθινά πιστέψει και το παραλάβαµε σε άθλια κατάσταση. Το περάσαµε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, φέραµε τη σύµβαση ουσιαστικά σε πέρας και µε πρώτο νόµο το ν.3342 πήραν µπρος τα
ΚΕΠ και µετατράπηκαν σε κέντρα ολοκληρωµένων συναλλαγών.
Αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι ότι στο σχέδιο
νόµου σας περιγράφονται οι διαδικασίες παροχής ψηφιακών
υπηρεσιών που όχι µόνο πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αλλά και έχουν ήδη ρυθµιστεί νοµοθετικά. Σας αναφέρω ενδεικτικά και µόνο τους νόµους 3444/2004, 3448/2006, 3536/2007,
3731/2008, που µεταξύ άλλων ρυθµίζουν θέµατα αυτεπάγγελτων
ενεργειών της διοίκησης, ολοκληρωµένες διοικητικές συναλλαγές, την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, την εφαρµογή και
χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης και τέλος την
αυτοµατοποίηση και διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Δηµόσια
Διοίκηση.
Ακόµα, το καλοκαίρι του 2009 σας παραδώσαµε την εθνική δικτυακή πύλη µε την ονοµασία «ΕΡΜΗΣ» -σ’ αυτό αναφέρθηκε και
ο κ. Παυλόπουλος- ένα τεράστιο έργο πληροφορικής που σήµερα είναι απαξιωµένο, χωρίς καµµία ενηµέρωση και χωρίς καµµία αξιοποίηση εκ µέρους σας.
Όλα αυτά είχαν γίνει έως το 2009. Και όταν σας παραδώσαµε
το Υπουργείο, συγκεκριµένα στις 6 Οκτωβρίου του 2009, σας είπαµε ότι το µόνο που χρειαζόταν να κάνετε είναι να συνεχίσετε
την προσπάθεια που είχαµε ξεκινήσει για να πάτε τα πράγµατα
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση παραπέρα, ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή στη Δηµόσια Διοίκηση. Δυστυχώς, σήµερα και µετά
από δεκαοκτώ µήνες διακυβέρνησης, αντί να δώσετε προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις απλούστευσης των διαδικασιών, δεν
έχει προχωρήσει τίποτα από τους στόχους για τους οποίους
έχουµε δεσµευθεί σαν χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, έρχεστε και ανοίγετε θέµατα στα οποία κανείς δεν
µπορεί να σας παρακολουθήσει, διότι επικαλείστε αυθαίρετα
αριθµούς χωρίς να δίνετε τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Κάνετε λόγο για την εξοικονόµηση σαράντα πέντε χιλιάδων θέ-
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σεων στο δηµόσιο αυξάνοντας κατά δυόµισι ώρες εβδοµαδιαίως
την εργασία των δηµοσίων υπαλλήλων. Δεν έχετε δώσει ούτε µία
ολοκληρωµένη εξήγηση για το πώς από την παράταση του ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων στις σαράντα ώρες
εβδοµαδιαίως προκύπτει αυτό το συγκεκριµένο νούµερο των σαράντα πέντε ή και σαράντα επτά χιλιάδων θέσεων. Και εδώ
ακόµα ως συνήθως παίζετε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αντί να
δώσετε τις απαραίτητες απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα, ζητάτε ως Κυβέρνηση επίµονα τη συναίνεση. Με λίγα λόγια, ζητάτε
λευκή επιταγή για πράγµατα που δεν έχετε εξηγήσει, δεν έχετε
προγραµµατίσει και απλά κινούνται στη σφαίρα της επικοινωνίας
και των εντυπώσεων.
Κύριε Υπουργέ, εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, διότι
θεωρούµε ότι απλά αποτυπώνει προθέσεις, έχει αποκλειστικά
επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς να δίνει λύσεις, ενώ τέλος δεν
εισάγει καµµία απολύτως καινοτοµία στην αποτελεσµατικότητα
της κρατικής µηχανής. Με άλλα λόγια, αναπαράγετε τις ήδη υφιστάµενες και προβλεπόµενες ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες, χωρίς να εισάγετε τίποτα το βελτιωτικό.
Συν τοις άλλοις, πρέπει να πούµε ότι στο συγκεκριµένο θέµα
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ για µια ακόµα φορά
διακατέχεται από τη γνωστή πολιτική αλαζονείας του. Και εξηγούµαι. Παρουσιάζετε µια εικόνα διαστρεβλωµένη σαν να µην
υπήρχε προηγούµενο έργο. Έρχεστε ως τιµητές των πάντων,
λες και δηµιουργείτε την ηλεκτρονική εποχή του δηµοσίου εκ του
µηδενός. Προσπαθείτε να πείσετε ότι η ιστορία του τόπου ξεκινάει και τελειώνει πάντα µε τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, προσπαθείτε να περάσετε µια εικόνα, όπως ότι τις ηµέρες
που κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν
στην αντιπολίτευση, τίποτα δεν κινήθηκε σ’ αυτόν τον τόπο και
όλα έµειναν στάσιµα.
Πόσο µακριά τελικά βρίσκεστε από την αλήθεια και την πραγµατικότητα, όταν ζητάτε συναίνεση, αλλά ταυτόχρονα προσπαθείτε µε επικοινωνιακά παιχνίδια να κρύψετε την αλήθεια, ότι
δηλαδή η Κυβέρνηση συνεχίζει µια αδιέξοδη πολιτική, ενώ υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος κατάρρευσης του συστήµατος και η
διοίκηση δυστυχώς παραµένει απροετοίµαστη;
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εµείς δεν θα σας ακολουθήσουµε σ’ αυτό το πολιτικό αδιέξοδο. Δεν θα εκβιάσετε την Αντιπολίτευση να γίνει συνένοχός σας σε µια καταστροφική πολιτική
που ακολουθείτε για τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Νικόλαο Καντερέ.
Το λόγο έχει για επτά λεπτά ο Βουλευτής Θεσπρωτίας του
ΠΑΣΟΚ από τον ταλαίπωρο µεταναστευτικό νοµό της Ηπείρου κ.
Χρήστος Κατσούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια εποχή που στον ελλαδικό
(και όχι µόνο) χώρο η δυσαρέσκεια για την πολιτική µοιάζει πρωτόγνωρη -αλλά σ’ αυτόν τον τόπο ξεχνάµε διάφορες ιστορικές
περιόδους του ελληνισµού- η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών επιµένουν να µιλούν και να δρουν κατ’ εξοχήν πολιτικά
µε την προσπάθεια αναβάθµισης των δοµών του νεοελληνικού
κράτους και τη σχέση του µε τον πολίτη.
Μετά τα βήµατα για την αξιοκρατία στις προσλήψεις, µετά το
Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και ελπίζω πριν
από τις επόµενες διοικητικές µεταρρυθµίσεις, αλλά και το νέο
εκλογικό νόµο, έρχεται το παρόν σχέδιο νόµου, ένα σχέδιο που
θέτει τις νοµικές βάσεις για να µπορέσει το ελληνικό δηµόσιο να
παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες και ανταποκρινόµενες στις αλλαγές που συντελούνται, αφού ολοένα και περισσότεροι πολίτες
πιέζουν για ευέλικτες και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο ότι σύµφωνα µε
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο τοµέας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατατάσσει τη χώρα µας στην τελευταία θέση
µεταξύ τριάντα δύο ευρωπαϊκών κρατών, αλλά είναι και ότι στην
πράξη για διαδικασίες που θα µπορούσαν να γίνουν εύκολα και
γρήγορα, ο πολίτης αναγκάζεται να περιµένει σε ουρές, να χάνει
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χρόνο και να προκαλείται ένα επιπλέον λειτουργικό κόστος και
µια απαξία στο δηµόσιο τοµέα.
Είναι, όµως, κυρίως το πολιτικό αίτηµα των πολιτών, που συνεκτιµώντας τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει όλο και περισσότερο ο ιδιωτικός τοµέας, απαιτούν
εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης και διεκδικούν ενδυναµωµένο ρόλο στο κοινωνικό, οικονοµικό, αλλά εν τέλει και πολιτικό γίγνεσθαι για τα θέµατα που τους αφορούν. Και αυτό το κατ’
εξοχήν πολιτικό αίτηµα δεν φαίνεται να το αφουγκράζεται µε τη
στάση της η Αντιπολίτευση.
Άραγε, τι είναι αυτό που υπόσχεται αυτός ο ηλεκτρονικός εκσυγχρονισµός της Δηµόσιας Διοίκησης; Την αναβάθµιση της ποιότητας και την αύξηση του αριθµού των παρεχόµενων
υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την υποβοήθηση
της επιχειρηµατικότητας µε πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές
δοµές, την αποδοτικότερη ενδοεπικοινωνία και συνεργατικότητα
του δηµοσίου, ένα σύγχρονο τρόπο παροχής πληροφοριών, τον
έλεγχο και περιορισµό τελικά και του κόστους, την αύξηση της
αποδοτικότητας του δηµοσίου.
Και αυτός ο εκσυγχρονισµός αφορά την αλλαγή των σχέσεων
σε τρία επίπεδα: Δηµόσια Διοίκηση προς πολίτες, Δηµόσια Διοίκηση προς επιχειρήσεις, Δηµόσια Διοίκηση προς Δηµόσια Διοίκηση µε κύρια µέσα τα ηλεκτρονικά έντυπα και την ηλεκτρονική
ανταλλαγή πληροφοριών και προϋποθέσεις λειτουργίας -και
σωστά βρίσκονται εδώ στον πυρήνα του σχεδίου νόµου- την ψηφιακή υπογραφή και την ισοδυναµία ενός τέτοιου εγγράφου µε
ένα έγγραφο που είναι παραδοσιακά πιστοποιηµένο µε χειρόγραφη υπογραφή, αλλά και την ασφαλή διακίνηση των δεδοµένων και την προστασία προσωπικών δεδοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζω και ακούω την κριτική
της Αντιπολίτευσης για ασάφεια, ανεπάρκεια των δοµών της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και την πρόβλεψη για µη απτά αποτελέσµατα από το σχέδιο νόµου.
Πράγµατι µ’ αυτή τη Δηµόσια Διοίκηση δεν µπορούµε να µιλάµε για –παρακαλώ σε εισαγωγικά και θα εξηγήσω γιατί- «ηλεκτρονική διακυβέρνηση». Χρειάζονται διοικητικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο τον άµεσο ανασχεδιασµό, την αναδιοργάνωση
και τον εκσυγχρονισµό, προκειµένου να αρχίσει πλέον να κινείται
η µηχανή και για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσµα που υπάρχει
τόσο ανάµεσα σε Δηµόσια Διοίκηση και ιδιωτικό τοµέα όσο και
ενδογενώς σ’ αυτόν καθ’ αυτόν το δηµόσιο τοµέα. Άλλωστε, η
νέα τεχνολογία δεν θα εξαλείψει από µόνη της κάθε πρόβληµα.
Πράγµατι, δεν πρόκειται να υπάρξουν άµεσα και απτά αποτελέσµατα, γιατί πρόκειται για ένα νόµο-πλαίσιο.
Από την άλλη, όµως, η ηγεσία του Υπουργείου επιδεικνύει µια
ισχυρή πολιτική βούληση, ρεαλισµό, αλλά και θάρρος, γιατί
τολµά µια αλλαγή που αφορά ένα έργο µακράς πνοής που ξεπερνά τον ορίζοντα µιας κυβερνητικής θητείας, διότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά τις επόµενες δεκαετίες. Αφορά
δηλαδή το ηλεκτρονικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της χώρας,
γιατί τολµά να επιχειρήσει µια δύσκολη αλλαγή. Διότι γνωρίζουµε
ότι σε σύµπλοκα έργα, όπου η πολιτική εµπλέκεται µε την τεχνική, η επιτυχία ενός εγχειρήµατος είναι πολύ κοντά στην αποτυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη νέα ψηφιακή εποχή, η ταχύτητα διάχυσης και εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών, έχει επίδραση επίσης σε συγκεκριµένους τοµείς της κοινωνίας, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία,
η ψυχαγωγία, όπως επίσης και στην ίδια τη δηµοκρατία. Δεν είµαι
σίγουρος εάν αυτή η επίδραση θα καταστεί καταλυτική στο µέλλον. Δεν είµαι, δηλαδή, σίγουρος αν οι όποιες αλλαγές προκληθούν θα είναι πρωτογενείς από την ύπαρξη αυτής της τεχνικής
ή δευτερογενείς και δεν θα αλλάξουν στην ουσία την έννοια της
πολιτικής.
Όµως, είµαι σίγουρος, κύριε Υφυπουργέ, πως η ισότιµη πρόσβαση των πολιτών πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο. Και
πέρα από το τι εννοεί ο καθένας µας ως γνώση και ως πληροφορία, είµαστε υποχρεωµένοι να διασφαλίσουµε το ίδιο επίπεδο
πληροφόρησης και γνώσης για όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό
απευθύνω µια έκκληση σε σας, σε συνεργασία µε τους δήµους
της χώρας, για ένα πρόγραµµα καταγραφής κάθε σηµείου, κάθε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χωριού σε όλη τη χώρα που δεν έχει πρόσβαση ούτε καν στο διαδίκτυο και άµεση αποκατάσταση αυτής της ανισότητας.
Τέλος, επιτρέψτε µου ένα σχόλιο. Πραγµατικά προσπαθώ να
καταλάβω εδώ και πολύ καιρό τι σηµαίνει αυτός ο όρος που µας
ήρθε από την Ευρώπη, τι σηµαίνει ο όρος «διακυβέρνηση». Σας
πληροφορώ ότι σε ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού προκαλεί
σύγχυση και αµηχανία.
Αν υπονοεί τη διαµεσολάβηση των πολιτών στη συνδιαµόρφωση διαφόρων αποφάσεων, υπάρχει ένα πρόβληµα που δεν
µπορούµε να το αγνοήσουµε. Γιατί νοµίζω πως είναι προφανές
ότι οι κοινωνικές οµάδες που µειονεκτούν στη συµµετοχή διαφόρων προγραµµάτων µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών –λειτουργικά αναλφάβητοι, υπερήλικες, διαµένοντες σε γεωγραφικά σηµεία χωρίς πρόσβαση- έχουν ανισότητα
σε αυτήν την ίδια την πρόσβαση. Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές
ανισότητες µπορεί να αντικατοπτρίζονται, επίσης, από το ποιοι
πρακτικά συµµετέχουν στην όποια διαβούλευση.
Δεν πρέπει να ξεχνούµε ποτέ ότι αυτό που λέγεται ως «ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τη Δηµόσια Διοίκηση» δεν είναι απλώς
µια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ένα κοινωνικό αγαθό. Άρα θα πρέπει να είναι χωρίς κόστος χρήσης και παρεχόµενο προς όλους.
Μόνον έτσι τα όποια συστήµατα δηµιουργηθούν –ακούσαµε εδώ
µέσα για ηλεκτρονική δηµοκρατία- δεν θα εκφράσουν ειδικές
οµάδες στην κοινωνία, αλλά θα είναι αντιπροσωπευτικά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως είναι γνωστός ο ρόλος του
δηµοσίου τοµέα στο σύνολο της οικονοµίας. Ο εκσυγχρονισµός
µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα συµβάλει ουσιαστικά στην
ανάπτυξη την οποία όλοι επιζητούµε, αν και έχουµε διαφορετική
άποψη γι’ αυτήν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κατσούρα.
Το λόγο τώρα έχει για επτά λεπτά η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Ευβοίας κ. Αικατερίνη Περλεπέ - Σηφουνάκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα είναι ένα κείµενο µε µεγάλη πολιτική σηµασία και συνιστά µια πολύ ουσιαστική παρέµβαση στη Δηµόσια Διοίκηση και
στη σχέση του πολίτη µε το κράτος.
Πρόκειται για εγχείρηµα, το οποίο ενισχύει τη δηµοκρατία στο
επίπεδο λειτουργίας των θεσµών µε τη µεγαλύτερη ανάδειξη της
διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δηµόσιας Διοίκησης.
Ταυτόχρονα, µε τις ρυθµίσεις που προωθούνται περιορίζονται
ή –για να χρησιµοποιήσω µια λέξη από την κλασική ορολογία της
πολιτικής- «µαραίνονται» λογικές και πρακτικές της πελατειακής
αντίληψης για το κράτος. Ωφεληµένοι απ’ αυτήν την παρέµβαση
θα είναι όλοι οι πολίτες και, βεβαίως, και οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Οι διαµεσολαβήσεις για αυτονόητα δικαιώµατα των πολιτών
όσον αφορά τις υπηρεσίες του δηµοσίου µειώνονται αποφασιστικά. Δεν θα απαιτείται πλέον παρέµβαση, για να βγει έγκαιρα
ένα απλό πιστοποιητικό ή για να πληροφορηθεί κάποιος σε ποιο
στάδιο βρίσκεται µια υπόθεση που τον ενδιαφέρει, γιατί δυστυχώς αυτό γινόταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτές οι εξυπηρετήσεις θα σταµατήσουν, επιτέλους.
Βέβαια, για να γίνει αυτό το µεγάλο βήµα, για το οποίο συζητάµε σήµερα, απαιτήθηκε πολιτική βούληση και ακριβώς αυτή η
βούληση αποτυπώνεται στο σχέδιο νόµου.
Δεν αρνείται κανείς, βέβαια, όσα έχουν γίνει µέχρι τώρα. Η δηµιουργία των ΚΕΠ, όπως όλοι αναγνωρίζουµε και από όλους εκτιµήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή, αποτέλεσε καθοριστικό επίτευγµα
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Και εγώ σε αυτό το σηµείο
θέλω να εξάρω τον Σταύρο Μπένο που έβαλε τη σφραγίδα του
σε αυτόν το θεσµό.
Επίσης, το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τη διαφάνεια σε όλες
τις αποφάσεις ήταν µια µεγάλη επιταγή που έγινε πράξη.
Ακόµη, µια σειρά παρεµβάσεων µηχανογράφησης για την επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων του δηµοσίου,
είχαν θετικά αποτελέσµατα για τους συναλλασσόµενους µε το
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δηµόσιο.
Στο άρθρο 19, αυτού του νοµοσχεδίου αποτυπώνεται µε πρωτοποριακό τρόπο η ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των ήδη εγκατεστηµένων προγραµµάτων και υποδοµών και µάλιστα οριζόντια
για όλο το φάσµα του δηµοσίου.
Τώρα, όµως, και πάλι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρά στο
άλµα που έχει ανάγκη το κράτος και ο πολίτης µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στόχος είναι να γίνει, επιτέλους, πιο εύκολη
η ζωή των πολιτών στις σχέσεις τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Στόχος, επίσης, είναι να γίνει το κράτος πιο αποτελεσµατικό και
πιο καθαρό –επιτρέψτε µου την έκφραση- και οι µηχανισµοί του
να είναι ιµάντες για τη διευκόλυνση των συναλλασσοµένων και
όχι γρανάζια που συνθλίβουν τον πολίτη.
Κανείς δεν υποστηρίζει ότι µε το νοµοσχέδιο θα λυθούν όλα
τα προβλήµατα της γραφειοκρατίας ή τα εσωτερικά προβλήµατα
λειτουργίας των υπηρεσιών. Άλλωστε η πρόθεση «για» ως
πρώτη λέξη στον τίτλο του σχεδίου νόµου ακριβώς υπονοεί ότι,
ο προς επίτευξη στόχος χρειάζεται µια µεγάλη και σύνθετη δυναµική, για να γίνει πράξη. Τώρα µπαίνει το πλαίσιο όσο πιο συγκεκριµένα γίνεται.
Όµως, κάθε καλόπιστος αναγνώστης του κειµένου που συζητάµε θα πρέπει να παραδεχθεί ότι πρόκειται για το πλέον ολοκληρωµένο πρόγραµµα του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού µε
λεπτοµέρειες και µε παραµέτρους που µας επιτρέπουν να πούµε
ότι µια νέα ηλεκτρονική εποχή ξεκινάει για το δηµόσιο, µε διαφάνεια, µε ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, µε έλεγχο της αποτελεσµατικότητας
των µηχανισµών, µε σοβαρή µείωση του κόστους λειτουργίας
των υπηρεσιών.
Πράγµατι, η µείωση της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο περιορισµός της σπατάλης, η πάταξη οικονοµικών ατασθαλιών οδηγεί στην εξοικονόµηση πόρων
πολλών δισεκατοµµυρίων στις δύσκολες µέρες που ζούµε και
αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση λέει
«ΟΧΙ» επί της αρχής στο νοµοσχέδιο, µε δικαιολογίες που δεν αιτιολογούνται ούτε από την περίοδο της Νέας Δηµοκρατίας στην
εξουσία, αφού η αποτίµησή της ήταν φτωχότατη έως αρνητική
σε αυτόν τον τοµέα ούτε, επίσης, µπορούν να σταθούν µε βάση
τον ορθό λόγο.
Όταν, βέβαια, τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεγάλης
αυτής µετάβασης του δηµοσίου στην ηλεκτρονική εποχή θα είναι
ορατά στους πολίτες, τότε, κύριοι συνάδελφοι που καταψηφίζετε
σήµερα το νοµοσχέδιο, θα βρεθείτε για άλλη µια φορά στη δύσκολη θέση να εξηγήσετε την τωρινή σας άρνηση σε αυτό το
σχέδιο νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από την άµεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση που θα επιτευχθεί µε το σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεράστιας σηµασίας αποτέλεσµα είναι,
επίσης, ότι η πληροφορία θα είναι προσιτή σε όλους και όχι µόνο
σε όσους έχουν προνοµιακή πρόσβαση. Το διαδίκτυο πλέον για
το δηµόσιο γίνεται καθρέφτης της λειτουργίας του και όχι µέσο
µικροπολιτικής πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης.
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδοµένα και τη διαφύλαξή τους,
για την οποία η εγρήγορση των δηµόσιων υπηρεσιών πρέπει να
είναι συνεχής και να µπαίνουν όσα φίλτρα προστασίας απαιτούνται, θέλω να επισηµάνω ότι απαιτείται µε πρωτοβουλία του
Υπουργού Εσωτερικών ενηµερωτική καµπάνια µέσω των ΜΜΕ
και µε όποιον άλλο τρόπο κρίνουν οι αρµόδιοι εν όψει της νέας
ηλεκτρονικής εποχής στο δηµόσιο, σχετικά µε το τι σηµαίνει προσωπικό δεδοµένο, ποια δικαιώµατα έχει ο πολίτης, ποιες οι υποχρεώσεις του κράτους επ’ αυτού κ.ο.κ.
Ένα ακόµη σχόλιό µου αφορά, την ανάγκη για όσο µεγαλύτερη βοήθεια γίνεται προς τους ψηφιακά αναλφάβητους πολίτες
από το προσωπικό των δηµοσίων υπηρεσιών. Και αυτό θα πρέπει
να προσεχθεί ιδιαίτερα στο επιχειρησιακό σχέδιο εφαρµογής
αυτού του νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο της µετά
ΚΕΠ εποχής, της ηλεκτρονικής υπογραφής και των ηλεκτρονικών
οικονοµικών συναλλαγών, επιτυγχάνεται µια µεγάλη προοδευτική µεταρρύθµιση στη χώρα µας, που θα στηρίζει καθοριστικά
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τις προσπάθειες για συνολική ανάθεση της κοινωνίας και των θεσµών.
Στην ουσία αυτή η αλλαγή θα πάει µπροστά και τη Δηµόσια
Διοίκηση και τον πολίτη. Θα επιτρέπεται πλέον νοµικά να εφαρµόζεται αυτό που τεχνολογικά είχε ήδη επιτευχθεί.
Στις γεωγραφικά αποµακρυσµένες ή αποµονωµένες περιοχές,
όπου οι κάτοικοι αναγκάζονται µέχρι σήµερα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις για ένα απλό έγγραφο, µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση οι άνθρωποι αυτοί θα νιώθουν λιγότερο
αποµονωµένοι. Το κράτος, επιτέλους, θα τους απαλλάξει από
µια ταλαιπωρία στην οποία υποβάλονταν αδικαιολόγητα, ενώ
υπήρχαν από καιρό οι τεχνολογικές δυνατότητες να την αποφεύγουν.
Ψηφίζω αυτό το νοµοσχέδιο, έχοντας στο µυαλό µου όλους
τους πολίτες και, κυρίως, όλους αυτούς που προανέφερα, αλλά
και όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους, χωρίς την αποφασιστική
στήριξη των οποίων καµµιά µεταρρύθµιση δεν θα µπορούσε να
πάει µπροστά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Αικατερίνη Περλεπέ – Σηφουνάκη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας
Δηµοκρατίας, έχει το λόγο για επτά λεπτά, επίσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόσο στο εσωτερικό του δηµοσίου τοµέα όσο και στις σχέσεις του µε το εξωτερικό του περιβάλλον, είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την
ανάπτυξη της χώρας.
Το σχέδιο νόµου κατοχυρώνει το δικαίωµα ενός φυσικού και
ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου να επικοινωνούν και
να συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµοσίου µε τρόπο ηλεκτρονικό. Οι δε φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλες
δικτυακές υποδοµές και να προσφέρουν τυποποιηµένες διαδικασίες, επικοινωνίες και συναλλαγές. Χωρίς αυτά δεν νοείται
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αρκεί, βεβαίως, αυτό να γίνεται µε
ασφάλεια, εγκυρότητα, ταχύτητα, οµοιογένεια, ποιότητα και
χωρίς αποκλεισµούς.
Ελπίζω το σχέδιο νόµου να συµπαρασύρει τους φορείς να
προσαρµοστούν σε αυτήν την κατεύθυνση µε τρόπο, συντεταγµένο και όχι άναρχα, όπως συνέβη στην περίπτωση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπου φάνηκαν τα αποτελέσµατα, όπως θα σας πω
παρακάτω, της µεγάλης έλλειψης προετοιµασίας και σχεδίου.
Θα ήθελα τώρα να κάνω ορισµένα σχόλια, εκτός των ορισµών
που έχουν αρκετά θέµατα προς συζήτηση. Για παράδειγµα µε
τον όρο «ευρετηρίαση», δηλαδή, indexing, φαντάζοµαι ότι εννοείτε την «δεικτοδότηση», αυτός είναι ο πιο καθιερωµένος όρος.
Τα παραβλέπω όµως αυτά.
Στο νοµοσχέδιο αναφέρεται παντού ότι οι δηµόσιοι φορείς
µπορούν να αναζητούν έγγραφα µεταξύ τους εφόσον είναι αναγκαία, κατόπιν αίτησης του φυσικού ή του νοµικού προσώπου.
Γιατί αντί για το «µπορούν» δεν χρησιµοποιείτε το «οφείλουν»;
Εµείς το είπαµε και στην πρότασή µας στο Ζάππειο ότι τα κρατικά πιστοποιητικά πρέπει να αναζητούνται ενδοϋπηρεσιακά. Δεν
γίνεται να συνεχίζεται αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών.
Καµµία αναφορά επίσης, δεν γίνεται σε υποχρεωτικές προβλέψεις για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Εδώ αναφέρω µια σειρά από
πρωτόκολλα για ΑΜΕΑ, προβλέψεις για την αυτόµατη µετάφραση, αυτόµατη µεγέθυνση, αυτόµατη ανάγνωση κ.ο.κ.. Δεν
υπάρχει καµµία αναφορά.
Όπως καµµία αναφορά δεν γίνεται και στα υποχρεωτικά επίπεδα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, υπάρχουν τέσσερα τέτοια επίπεδα και µάλιστα
είναι υποχρεωτικό ένα τουλάχιστον ποσοστό των υπηρεσιών να
είναι επιπέδου «4», δηλαδή η συναλλαγή να είναι ολοκληρωµένη.
Το σχέδιο νόµου αναφέρει το σχετικό ν.3731/2008 της Νέας Δηµοκρατίας χωρίς να κάνει όµως ένα βήµα παραπέρα.
Και ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε το θέµα αυτό, το
οποίο το απευθύνω και στους συνεργάτες σας, που ενδεχοµένως
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θα µπορούσαν να σας δώσουν µία απάντηση. Εάν η Κυβέρνηση
επιθυµεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και προτίθεται, πράγµατι, να προωθήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, γιατί σταµάτησε
και ουσιαστικά ακύρωσε το Πρόγραµµα «ΜΟΧΛΟΣ» το οποίο είχαµε προετοιµάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε σκοπό να υλοποιήσουµε αυτό ακριβώς που επιδιώκει το νοµοσχέδιο: ήταν ένα
έργο που σκόπευε να µετατρέψει το σύνολο των παρεχοµένων
υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και µάλιστα επιπέδου «4»;
Αρκούσε µία απλή τροποποίηση του τεχνικού δελτίου έργου
αν το πρόβληµά σας ήταν η διάσπαση των αρµοδιοτήτων του
πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης. Θυµίζω ότι η Γενική Γραµµατεία
Ενέργειας πήγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, το Εµπόριο και η Ανταγωνιστικότητα πήγαν
στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
τώρα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας στο Παιδείας και η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στο Απασχόλησης. Διαλύθηκε τελείως το Υπουργείο, όµως,
αυτό δεν αποτελούσε δικαιολογία για να ακυρώσετε το έργο.
Κύριε Υπουργέ, χάθηκαν δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, εκατοντάδες ώρες απασχόλησης και 30.000.000 ευρώ, που ήταν η
πρόβλεψη του προϋπολογισµού ένταξης του έργου. Αυτό -και
αναφέροµαι στην κ. Περλεπέ- ως προς τα φτωχά αποτελέσµατα
του έργου της Νέας Δηµοκρατίας στα οποία αναφέρθηκε.
Έρχοµαι τώρα στο ωράριο των δηµοσίων υπαλλήλων. Κύριε
Υπουργέ, η αύξηση δεν οδηγεί σε καµµία περίπτωση στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Αν οι τριάντα επτά ώρες γίνουν σαράντα, εξήντα, ογδόντα, χωρίς να εξασφαλίζονται προϋποθέσεις,
όπως βελτίωση δεξιοτήτων, οργάνωση, τεχνολογία, που αποδεδειγµένα αυξάνουν την παραγωγικότητα, το αποτέλεσµα θα είναι
µηδέν.
Το ζητούµενο θα έπρεπε να είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα µετράει, κύριοι συνάδελφοι, το πόσο οικονοµικός ήταν ο τρόπος µε τον
οποίον οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν ως εισροές -δηλαδή κεφάλαια, τεχνογνωσία, χρόνος εργασίας- οδήγησαν στα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η δε αποδοτικότητα είναι η σχέση αυτών
των εισροών µε τις εκροές. Όταν αυξάνεις τις εισροές, δηλαδή
την εργασία, χωρίς να έχεις διαθέσει τα µέσα, οι εκροές είναι
ίδιες και ο λόγος µικρότερος. Δηλαδή είτε σαράντα ώρες δουλεύει κανείς είτε εξήντα είτε ογδόντα το αποτέλεσµα είναι το
ίδιο.
Να πω κάτι και για τους παιδικούς σταθµούς. Κατ’ αρχάς, αποτελεί ερωτηµατικό αν η αύξηση των ωρών βοηθάει στο παιδαγωγικό έργο σε µια δύσκολη και ευαίσθητη ηλικία, όπως είναι η
προσχολική, δηλαδή από µηδέν έως έξι ετών, όπου και ο πολλαπλασιαστής της επένδυσης σε αυτή την ηλικία είναι µεγαλύτερος, σύµφωνα και µε τις µελέτες του ΟΟΣΑ. Με την
επικινδυνότητα που έχει η προσχολική ηλικία, κύριε Υπουργέ, για
ατυχήµατα κ.λπ., αλλά και µε τις συνθήκες που επικρατούν σήµερα, οι εκπαιδευτικοί δύσκολα µπορούν να διαχειριστούν µε
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα τα παιδιά.
Σηµειώστε, επίσης, ότι η κρίση έχει αυξήσει τη ζήτηση για θέσεις στους παιδικούς σταθµούς. Το θέµα είναι, λοιπόν, να µην
εµφανιστούν φαινόµενα burn out -δηλαδή, επαγγελµατικής εξουθένωσης, να το πούµε έτσι- που κατά τις παιδαγωγικές έρευνες
οδηγούν σε µειωµένο ενδιαφέρον και προσοχή.
Στο τέλος-τέλος, φροντίστε πάνω από όλα ή πρώτα από όλα,
να υπάρχει χρηµατοδότηση στους σταθµούς, γιατί αυτήν τη
στιγµή, από όσα πληροφορούµε και διαβάζω, δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ούτε τις δαπάνες σίτισης.
Πάω στα θέµατα διαχείρισης αποβλήτων. Πρόκειται για µνηµείο προχειρότητας και βιασύνης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Τα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν κυρίως στα νησιά, δεδοµένου ότι κάθε
νησί δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει διαχείριση. Επιπλέον, το
θέµα δεν το λύνετε µε το νόµο, αλλά το παραπέµπετε σε κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία θα περιλαµβάνει διαχειριστικές
ενότητες, προϋποθέσεις µεταφοράς, φορείς ανάθεσης, διαδικασία αδειοδότησης, τεχνικές προδιαγραφές, τιµολόγηση κ.λπ..
Δηλαδή, από µόνη της αυτή η κοινή υπουργική απόφαση θα είναι
ένας ολόκληρος νόµος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχοµαι τώρα στον αριθµό των αντιδηµάρχων. Η αύξηση σίγουρα είναι αναντίστοιχη µε το πνεύµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Επειδή δεν µπορούν να λειτουργήσουν οι νησιωτικοί δήµοι αποτελεσµατικά, τι κάνετε; Αυξάνετε τον αριθµό των αντιδηµάρχων.
Δηλαδή, µε διοικητικό τρόπο προσπαθείτε να λύσετε ένα πραγµατικό πρόβληµα, που δεν είναι διοικητικό. Επίσης, η αναφορά
της αιτιολογικής έκθεσης στον τόπο καταγωγής, αν δεν γίνεται
φωτογραφικά, γίνεται για να χαϊδεύει αυτιά.
Πείτε µας, κύριε Υπουργέ, πόσοι επιπλέον αντιδήµαρχοι θα
προκύψουν και σε ποια νησιά; Για παράδειγµα στη Χίο, όπως
υπολόγισα, δεν πρόκειται να προκύψει κανένας, αλλά πείτε µας
τον αριθµό για να εκτιµηθεί και ποιο θα είναι το κόστος. Λέγατε
για µείωση του κόστους των ΟΤΑ και να µην πληρώνουµε επιπλέον δηµάρχους. Τώρα πληρώνουµε επιπλέον αντιδηµάρχους.
Ως προς τον βοηθό του αντιδηµάρχου, τον γραµµατέα, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο φυσικό κώλυµα. Το θέµα ακούγεται
ανθρώπινο. Πόσοι, όµως, είναι αυτοί που έχουν κώλυµα; Αυτό
δεν µπορεί να λυθεί µε διάθεση ενός υπαλλήλου του δήµου µε
αυτά τα καθήκοντα; Μου φαίνεται φωτογραφικό.
Στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, πάλι αποδεικνύεται
η προχειρότητα. Εφόσον σε κάθε φορέα η επιχείρηση που παύει
να λειτουργεί έχει ή είχε διάδοχο σχήµα, σε τι εξυπηρετεί αυτή
η αναφορά; Εµφανίστηκε κάποιο πρόβληµα; Σε ποια προγράµµατα; Η µόνη ουσιαστική διαφορά που βλέπω µε την προηγούµενη διάταξη, είναι η πρόβλεψη για τους αορίστου χρόνου
υπαλλήλους αυτών των φορέων, που µάλλον τους ξεχάσατε ή
δεν γνωρίζατε ότι υπήρχαν τέτοιοι στα προγράµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
Το συµπέρασµα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι µιλούσατε για ένα
ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα µετάβασης στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τελικά βλέπουµε σήµερα, αλλά και στο µέλλον ότι
θα µπαλώνετε τρύπες.
Θα πω τώρα δύο λόγια για τα θέµατα του προσωπικού. Δίνετε
τη δυνατότητα για µετάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Α’ βαθµού από ειδικότητα σε ειδικότητα,
εφόσον έχουν τα προσόντα. Μου δηµιουργεί ερωτηµατικό η σύσταση προσωποπαγούς θέσης για να γίνει µετάταξη, αν αυτή η
θέση δεν υπάρχει. Θα ήταν λογικό αυτό που κάνετε αν υπήρχε
θέση και ήταν κενή. Πάντως, η σύσταση προσωποπαγούς θέσης
σε αυτές τις περιπτώσεις, µάλλον είναι φωτογραφική.
Κλείνοντας το θέµα αυτό, το µόνο που έχω να πω είναι ότι όταν
τελειώσουν αυτές οι ρυθµίσεις, θα χρειάζεται νέα απογραφή δηµοσίων υπαλλήλων.
Κύριοι συνάδελφοι, η χρήση τεχνολογίας από µόνη της δεν
συνεπάγεται απλούστευση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αντί να
απλοποιούνται οι διαδικασίες, προστίθεται περισσότερη γραφειοκρατία. Παράδειγµα είναι οι γενικές διευθύνσεις ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που θα δηµιουργήσετε µε προεδρικό διάταγµα
στις οποίες εντάσσεται τις υφιστάµενες υπηρεσίες. Δηλαδή,
άλλη µία διοικητική δοµή που επιβεβαιώνει την κλασική λειτουργία των γραφειοκρατικών συστηµάτων. Ποια είναι αυτή; Η αναπαραγωγή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι διαχειριστήκατε τα προβλήµατα µε τρόπο
που δηµιουργείται η εντύπωση ότι τα επιλύετε, ενώ στην ουσία
τα επιδεινώνετε, οδηγώντας τη χώρα και σε διοικητική χρεοκοπία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη Βουλευτή Χίου της Νέας
Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Α’ Πειραιά, κ.
Δηµήτριος Καρύδης, για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινή πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία, σε
όλους τους πολίτες, σε όλες τις ηλικιακές οµάδες και κοινωνικές
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κατηγορίες ανεξαρτήτως πολιτικών αντιλήψεων, ότι η διαδικτυακή τεχνολογία, η είσοδος των τεχνολογιών πληροφορικής
στο δηµόσιο τοµέα είναι επιβεβληµένη, ειδικά όταν υστερεί σε
σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος τρέχει µε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς.
Στις αρχές της περασµένης δεκαετίας η λειτουργία του δηµόσιου τοµέα σφραγίστηκε από τη δηµιουργία των ΚΕΠ µε την υποδειγµατική και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ας
αναλογιστούµε ποια ήταν τότε η στάση της Νέας Δηµοκρατίας:
Μίζερη και αρνητική. Υποστήριζε ότι τα ΚΕΠ δεν θα οδηγήσουν
πουθενά, δεν θα αναβαθµίσουν τη Δηµόσια Διοίκηση και ότι είναι
µια αποσπασµατική πολιτική.
Μετά από δέκα χρόνια ήρθε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στην αρµόδια επιτροπή που συζητούσαµε και χειροκροτεί
αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια που έγινε και που την έζησαν οι
πολίτες στην καθηµερινότητά τους. Πιστεύουµε ότι και µετά από
µερικά χρόνια -ελπίζουµε λιγότερα από ότι στα ΚΕΠ- τα ίδια θα
λέει και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ανεξαρτήτως, όµως, του τι λέει η Νέα Δηµοκρατία, που όλοι
θυµόµαστε ότι υποσχέθηκε επανίδρυση του κράτους και αντ’
αυτού το διέλυσε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προωθεί η
Κυβέρνηση είναι µια πολύ τολµηρή προσπάθεια, αναγκαία, βοηθάει τη διαφάνεια, τη µείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Πρέπει, όµως, να γίνει µε προσεκτικό µε µελετηµένο
τρόπο.
Παράλληλα µε την οικοδόµηση όλου αυτού του σηµαντικού
συστήµατος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει η Κυβέρνηση συνολικά να απλοποιήσει την γραφειοκρατία και την πολυνοµία. Ένας πολίτης που µπαίνει από το σπίτι του για να ζητήσει
ένα δηµόσιο έγγραφο, πρέπει να µπορεί να το κάνει µε απλές
διαδικασίες, ακόµη και ηλεκτρονικά.
Πρέπει να µη χρειάζεται να στέλνει δέκα δικαιολογητικά έγγραφα για να πάρει την απαιτούµενη απάντηση, γιατί αν δεν το
καταφέρουµε αυτό, απλώς θα έχουµε µετατοπίσει κάποιες διαδικασίες, αλλά οι πολίτες θα υφίστανται πάλι ταλαιπωρία.
Έχει επίσης ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός ότι καταργείται και
η υποχρέωση της ταυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη µε την
καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η απόφαση αυτή
βοηθά στην καθηµερινή λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών,
στην εξάλειψη της ουράς και κάθε άσχηµου και κατακριτέου φαινοµένου, όπως της αδιαφάνειας, της ταλαιπωρίας και της ανοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαιρετίζουµε ορισµένες επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν τη δική τους αξία και
αντιµετωπίζουν θετικά κάποια βασικά θέµατα οµαλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης.
Θεωρούµε ότι το θέµα της απογευµατινής εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών είναι απαραίτητο στη σηµερινή εποχή, ακόµη
και µε τη σχετική αύξηση του ωραρίου, γιατί πάνω απ’ όλα το ζητούν οι πολίτες. Είναι ένα ζήτηµα που οι διάφορες κυβερνήσεις
και οι διάφοροι Υπουργοί, παρ’ ότι το είχαν εξαγγείλει πολλές
φορές την τελευταία δεκαετία, δεν το έκαναν πράξη. Αυτό βέβαια, έχει θετικές επιπτώσεις στην καθηµερινή εξυπηρέτηση των
πολιτών, στην καθηµερινή επαφή και σχέση τους µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες.
Και σ’ αυτό το θέµα είδαµε τη Νέα Δηµοκρατία να παλινωδεί.
Αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι ο λαϊκισµός και το «όχι σε όλα»,
που χαρακτήριζαν την εποχή του κ. Καραµανλή, την οποία καταδίκασε ο ελληνικός λαός, χαρακτηρίζουν και την εποχή του κ. Σαµαρά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προερχόµενος από τον Πειραιά που
έχει και νησιωτική περιφέρεια, θεωρώ ότι είναι πολύ υποβοηθητική η διάταξη που αφορά τη µεταφορά στερεών αποβλήτων µε
πλοία από τα νησιά.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Σύµφωνα µε στοιχεία του
Δήµου Τροιζηνίας, τα απορριµµατοφόρα του δήµου διανύουν καθηµερινά περίπου δύο χιλιάδες διακόσια χιλιόµετρα στο εσωτερικό και το επαρχιακό δίκτυο για να µεταφέρουν τα απορρίµµατα
στο ΧΥΤΑ της Φυλής. Μπορείτε να καταλάβετε τι σηµαίνει αυτό
αναφορικά µε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, την αύξηση
του κόστους µε το οποίο επιβαρύνονται οι πολίτες, αλλά και τη
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λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ένα νέο µοντέλο µεταφοράς των απορριµµάτων µε πλοία µπορεί να βοηθήσει όλα τα νησιά του Αργοσαρωνικού να µεταφέρουν τα απορρίµµατά τους µε χαµηλότερο κόστος και να
προσφέρουν αποτελεσµατικότερες και καθαρότερες υπηρεσίες
στους πολίτες, στο πλαίσιο όλων των αποφάσεων που έχουν ληφθεί για την εφαρµογή της ανακύκλωσης, αλλά και για την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών.
Επίσης εµάς, τους Πειραιώτες, µας χαροποιεί το γεγονός ότι
µια πρωτοβουλία που είχαµε αναλάβει όλοι οι Βουλευτές µαζί,
ανεξαρτήτως κοµµάτων από όλη την Περιφέρεια της Α’ και Β’
Πειραιά -όπως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Δρίτσας, ο κ. Μπεντενιώτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, ο Προεδρεύων στο Βήµα κ. Αποστολάτος- που είναι παρόντες σε συµφωνία και µε όλους τους δηµάρχους της νησιωτικής µας περιφέρειας για τη µετάταξη του προσωπικού τής
πρώην ΤΥΔΚ Πειραιά, από το Δήµο Πειραιά στην περιφερειακή
ενότητα Πειραιά, έγινε αποδεκτή από τον κ. Ραγκούση και αυτό
τον τιµά.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτό είναι µια σηµαντική εξέλιξη για την
πρόοδο και ανάπτυξη των νησιών µας που χρειάζονται τεχνική
υποστήριξη στην εκπόνηση µελετών και στην παρακολούθηση
της εκτέλεσης των έργων.
Επίσης, το νοµοσχέδιο στο άρθρο 44 θεσπίζει τη θέση αντιδηµάρχου από το σύµβουλο της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί στη
νησιωτική δηµοτική κοινότητα ως επιπλέον θέση για το σύνολο
των νησιωτικών δήµων, ειδικά των καλλικρατικών δήµων. Είναι
µια χρήσιµη ρύθµιση για το Δήµο Κυθήρων αναφορικά µε τα
Αντικύθηρα, γιατί βοηθάει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η χώρα
µας πραγµατοποιεί ένα µεγάλο και ουσιαστικό άλµα στην οργάνωση και λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης προς όφελος των
πολιτών και της οικονοµικής ανάπτυξής της. Με εργαλείο τις
νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, οικοδοµούµε τη Δηµόσια Διοίκηση του αύριο ξεπερνώντας
µια σειρά από παθογένειες που µας κράτησαν καθηλωµένους
στη γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, τη διαφθορά και την ταλαιπωρία των πολιτών.
Το νέο αυτό βήµα πρέπει να το κάνουµε όλοι µαζί, γι’ αυτό σας
καλώ να υπερψηφίσουµε όλοι το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ από την Α’ Πειραιά κ. Καρύδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Καβάλας
κ. Παπουτσής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η Δηµόσια
Διοίκηση στη χώρα µας έχει την ανάγκη µιας ριζικής αναµόρφωσης, η οποία θα έπρεπε βέβαια να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.
Αναφέροµαι φυσικά στην απόλυτη ανάγκη να περάσει η ευρύτερη σφαίρα της Δηµόσιας Διοίκησης στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Δυστυχώς τα µέχρι τώρα συγκριτικά στοιχεία των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διάθεση είκοσι βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, έτσι όπως προκύπτουν από
τις τελευταίες έρευνες, είναι αµείλικτα. Κατατασσόµαστε στην
τελευταία θέση µεταξύ των τριάντα δύο ευρωπαϊκών χωρών που
µετρήθηκαν. Βρισκόµαστε µάλιστα πολύ πιο πίσω από την Εσθονία, η οποία έχει επιτελέσει θαύµατα κατά την τελευταία δεκαετία
και βρίσκεται µακράν µπροστά απ’ όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Επίσης, βρισκόµαστε πίσω από τις εγγύτερες γεωγραφικά
και οικονοµικά χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένα µέτρο σύγκρισης των επιδόσεών µας στο συγκεκριµένο τοµέα αναφορικά
µε τις υπόλοιπες χώρες του σκληρού ευρωπαϊκού πυρήνα. Αυτά
τα στοιχεία σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου προς
τιµήν µας, γιατί υπό κανονικές προϋποθέσεις θα έπρεπε και η
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Ελλάδα να θεωρείται χώρα του σκληρού ευρωπαϊκού πυρήνα.
Όλοι γνωρίζουµε, ωστόσο, ότι και κατά το παρελθόν είχαν
γίνει ορισµένες ενέργειες εξορθολογισµού των διαδικασιών του
δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρώιµα παραδείγµατα
αυτής της άξιας επαίνου, αλλά όχι αρκετής εν τέλει κατά τα φαινόµενα, προσπάθειας αποτελούν τα Προγράµµατα «ΤΑΧΙΣ», που
αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα φορολογίας, όπως και το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», του οποίου φιλοδοξία ήταν
η σύνδεση όλων των φορέων του δηµοσίου µεταξύ τους.
Μετά τον Οκτώβριο του 2009 θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε στις προαναφερθείσες προσπάθειες το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», που χρησιµοποιούν καθηµερινά χίλιοι πεντακόσιοι
περίπου φορείς του δηµοσίου, δηµοσιοποιώντας στο διαδίκτυο
πάνω από δέκα χιλιάδες αποφάσεις, προωθώντας κατά αυτόν
τον τρόπο την πάγια πολιτική µας «όλα στο φως», που αποδεδειγµένα προωθεί αυτή η Κυβέρνηση, γιατί εξυπακούεται ότι ένα
διαφανές δηµόσιο είναι ένα φιλικότερο προς τον πολίτη δηµόσιο,
ένα αποδοτικότερο δηµόσιο που σέβεται τα χρήµατα των φορολογουµένων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται επίσης και ο αδιαµφισβήτητα προοδευτικός και δηµοκρατικός θεσµός της ηλεκτρονικής
διαβούλευσης, ένας θεσµός που τείνει να καταστήσει τους πολίτες συνδιαµορφωτές των νοµοθετικών παρεµβάσεων της Κυβέρνησης και όχι µόνο. Αυτό το τελευταίο θεωρώ ότι έχει και τις
πολιτικές προεκτάσεις του, που είναι θετικές και πιστώνονται εξ
ολοκλήρου στην Κυβέρνηση.
Παρά ωστόσο την αναµφισβήτητη αξία όλων των παραπάνω,
είναι προφανές ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα αποτελούσαν
αποσπασµατικές και µεµονωµένες παρεµβάσεις οι οποίες χάνονταν στο πολυδαίδαλο ούτως ή άλλως της ελληνικής γραφειοκρατίας. Η ανάγκη για ένα στρατηγικό επανασχεδιασµό του
τρόπου λειτουργίας του δηµοσίου και των σχέσεων του πολίτη
µ’ αυτό παραµένει προφανώς αδήριτη.
Με το παρόν σχέδιο, νόµου, λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
τιµώντας σε κάθε περίπτωση το τελευταίο συνθετικό του τίτλου
της, πράττει ακριβώς αυτό, νοµοθετεί δηλαδή ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δηµόσια Διοίκηση. Μέσα δε σ’ αυτό το πλαίσιο
θα συµπεριλαµβάνονται και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα ελεγχόµενα από το κράτος νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.
Το παρόν σχέδιο νόµου κινείται πάνω σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στη διασφάλιση του δικαιώµατος της συναλλαγής
των φυσικών και νοµικών προσώπων µε το δηµόσιο, µε τη βοήθεια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενώ ο δεύτερος αφορά στην
καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των δηµοσίων
φορέων.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει η καθιέρωση, µέσω του παρόντος νοµοθετήµατος, της νοµικής και αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων, όπως επίσης της προηγµένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
Τα πλεονεκτήµατα από την επαναδιαµόρφωση των διοικητικών
διαδικασιών πάνω σε ηλεκτρονικές πλέον βάσεις είναι προφανή.
Καταργούνται κάθε είδους περιορισµοί πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες απ’ όλους τους πολίτες που έχουν µια στοιχειώδη
σχέση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.
Αυτό έχει τη σηµασία του ιδιαίτερα για µια χώρα όπως η Ελλάδα, της οποίας οι γεωγραφικές κατατµήσεις και ιδιαιτερότητες
αποτελούσαν ως τώρα εµπόδιο για την επαφή του πολίτη µε τη
Δηµόσια Διοίκηση, όπως παραδείγµατος χάριν συνέβαινε µε τις
νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Επίσης απλουστεύονται οι διοικητικές λειτουργίες του δηµοσίου τοµέα.
Κι αυτό συµβαίνει ιδίως µε τη θεσµοθέτηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων από την πλευρά των υπηρεσιών του
δηµοσίου, η οποία απαλλάσσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τον πολίτη
από την υποχρέωση να συγκεντρώνει από µόνος του ένα σωρό
δικαιολογητικά για την απόκτηση ενός και µόνον δικαιολογητικού
ή εγγράφου.
Διόλου ευκαταφρόνητη από την άλλη πλευρά είναι και η δη-
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µοσιονοµική χρησιµότητα του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου. Με
τις εν λόγω παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα µειωθούν σε µεγάλο
βαθµό οι διοικητικές επιβαρύνσεις σ’ ένα ποσοστό ύψους περίπου 25%, πράγµα που µεταφράζεται αντίστοιχα στο ποσό των 4
δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου, σε ετήσια βάση.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από
τους φορείς του δηµοσίου εξ ορισµού σηµαίνει ότι παύει πια να
ευνοείται και η εµφάνιση φαινοµένων παράνοµης συναλλαγής
και διαφθοράς. Λιγότερη φυσική παρουσία και τριβή των πολιτών
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες σηµαίνει κατά κανόνα λιγότερη διαφθορά σε κάθε περίπτωση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και τη σηµασία της πρώτης
τροπολογίας που ενσωµατώνεται στο συζητούµενο σχέδιο νόµου
και ιδιαίτερα εκείνης της ρύθµισης η οποία προβλέπει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τη βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού ΙΔΑΧ, που µεταφέρθηκε στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Είχα άλλωστε θέσει το θέµα υπ’ όψιν των Υπηρεσιών του αρµοδίου Υπουργείου και προσωπικά, µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και η συγκεκριµένη τροπολογία, αν µη
τι άλλο, µεταξύ άλλων αποδεικνύει, κυρία Υπουργέ, την ευαισθησία σας και τη διάθεση επίλυσης θεµάτων τα οποία είναι και εύλογα και δίκαια, όπως το συγκεκριµένο.
Υπό το πρίσµα όλων των παραπάνω, θεωρώ ανεξήγητη –θα
µου επιτρέψετε την έκφραση- τη στάση όλων των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης αναφορικά µε την πρόθεση καταψήφισης του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου τόσο επί της αρχής όσο και επί των
άρθρων.
Εν πάση περιπτώσει, κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να επαναπροσδιορίσετε το τι ακριβώς συνιστά η πρόοδος και ο εξορθολογισµός των διαδικασιών του δηµοσίου για σας και εντέλει και
οι λοιπές πτέρυγες να ψηφίσετε, έστω επί της αρχής, το παρόν
σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής, κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εποχή µας έχει χαρακτηριστεί
µε πολλούς τίτλους. Είναι η «ατοµική εποχή», η «εποχή του Διαστήµατος», η «εποχή των αντιβιοτικών». Πείτε την, όπως θέλετε.
Η κυριότερη όµως, κατά την ταπεινή µου γνώµη, πρόοδος
αυτής της εποχής, αυτή που αλλάζει άρδην όλα όσα ξέραµε
µέχρι σήµερα, είναι το ότι έχουµε µπει στην ψηφιακή εποχή. Μια
καινούργια γλώσσα έχει επικρατήσει απ’ άκρου εις άκρον κι
όποιος δεν µπορέσει να τη µάθει και να την παρακολουθήσει,
είναι καταδικασµένος να µείνει πίσω. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα, στην οποία η χώρα µας άργησε να µπει. Και κάνει
βήµατα, όµως οπωσδήποτε όχι όσα θα µπορούσε και όσα θα
έπρεπε να είχε κάνει.
Έχουµε, λοιπόν, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Ασφαλώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι απαραίτητη και απ’ αυτή την άποψη πρέπει όλοι
να προσπαθήσουµε να κάνουµε άλµατα κι όχι απλώς βήµατα. Θα
έλεγα, δε, ότι στην Ιατρική, όπου είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετά
χρόνια προσπάθειες για να µπούµε µέσα σ’ αυτό το κλίµα και το
πνεύµα και σ’ αυτή τη µεθοδολογία, έχουµε χάσει πάρα πολύ
χρόνο και πάρα πολύ έδαφος. Σήµερα µπορεί να είναι κάποιος
στο Διδυµότειχο και κάποιος άλλος να βλέπει τις εξετάσεις του
εδώ στην Αθήνα και να εκφέρει µια υπεύθυνη άποψη, όπως µπορεί να γίνεται και σ’ όλον τον κόσµο, να τις βλέπουν και στη Χονολουλού ή οπουδήποτε αλλού.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να συζητήσουµε για ένα νοµοσχέδιο για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που όµως, όπως είναι το καθιερωµένο σ’ αυτό τον τόπο και σ’ αυτή τη Βουλή, µπαίνουν και µια
σειρά άλλα βασικά νοµοσχέδια υπό τη µορφή τροπολογιών. Είναι
µία κακή συνήθεια που έχουµε εδώ και η κυβέρνηση, κάθε φορά
του ΠΑΣΟΚ πριν και της Νέας Δηµοκρατία στη συνέχεια και ξανά
του ΠΑΣΟΚ, επαναλαµβάνει το ίδιο ακριβώς πράγµα. Δηλαδή
βάζει µέσα άσχετα νοµοσχέδια µε τη µορφή τροπολογιών, που
αφορούν καίρια προβλήµατα της χώρας.
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Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η επέκτασή της σ’ όλους τους τοµείς της διοίκησης
και των συναλλαγών των πολιτών µε το κράτος είναι εντελώς
απαραίτητη, διευκολύνει κι έχει θετικά αποτελέσµατα. Ασφαλώς,
δεν αποτελεί πανάκεια. Χρειάζεται και µια σειρά από άλλα στοιχεία, τα οποία δεν µπορεί να τα παραβλέψει κανένας. Ούτε βεβαίως σηµαίνει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση λύνει όλα τα
προβλήµατα και ότι µπορεί να πει κανένας ότι εάν έχει µόνο ηλεκτρονική γνώση, ξέρει τα γράµµατα, όπως οφείλει να κάνει κάθε
µορφωµένος άνθρωπος σήµερα.
Θέλουµε να µειωθεί η γραφειοκρατία, να ελαχιστοποιηθεί η
διαφθορά και να αυξήσουµε το βαθµό εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτό είναι σωστό. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µιλάει για ριζική
αναµόρφωση της Δηµόσιας Διοίκησης, για ένα σχέδιο νόµου που
επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις του πολίτη µε την πολιτεία και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα φιλικό και ανοιχτό κράτος.
Όµως, δυστυχώς, είναι ένα ευχολόγιο στην ουσία, αφού δεν βλέπουµε το πώς ή το πότε θα γίνουν όλα αυτά µέσα απ’ αυτό το
νοµοσχέδιο. Θα λυθούν τα προβλήµατα της γραφειοκρατίας; Θα
λυθούν, κυρία Υπουργέ, τα προβλήµατα των κοµµατικών µηχανισµών στη δηµόσια διοίκηση; Θα σταµατήσουν να συγχέονται
οι αρµοδιότητες; Ξέρουµε πώς λειτουργεί σήµερα αυτή η Κυβέρνηση. Θα υπάρχει αποτελεσµατικότερη οργάνωση;
Η Ελλάδα απ’ αυτήν την άποψη είναι, δυστυχώς, ουραγός
στην Ευρώπη σε ζητήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κι αυτό
αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη.
Όσον αφορά τα άρθρα 1 έως 40, που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συνολικά εµείς τα κρίνουµε θετικά, µε αρκετές, όµως, επιφυλάξεις. Ο τύπος των διοικητικών πράξεων που
θα επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα προσδιοριστεί
ειδικότερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 23, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού. Και δεν είναι η µοναδική κοινή υπουργική απόφαση.
Θα χρειαστούν τριάντα υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά
διατάγµατα, όπως συνηθίζεται. Και πότε θα έρθουν αυτά; Πότε
θα πάρουν τη νοµοθετική οδό για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, για να λειτουργήσουν; Είµαστε έτοιµοι, λοιπόν, για ένα τέτοιο εγχείρηµα και αν ναι, γιατί δεν έχετε ορίσει
τις κατευθύνσεις στο νοµοσχέδιο;
Μιλάµε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µόνο για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί προφανώς όλοι είναι υπέρ της προώθησης
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όπως επίσης, για επικοινωνιακούς λόγους προφανώς, ο Υπουργός παρουσίασε ότι µε την
αύξηση των ωρών στο δηµόσιο θα εξοικονοµήσει σαράντα πέντε
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δηλαδή αν αυξηθεί η απασχόληση στο
δηµόσιο, τότε θα εξοικονοµηθούν θέσεις! Μα, ακριβώς το αντίθετο θα γίνει. Και απορούµε πώς αυτό δεν γίνεται κατανοητό.
Από πού προκύπτει, λοιπόν, αυτό;
Επίσης, αυτό το νοµοσχέδιο διασφαλίζει τα προσωπικά δεδοµένα; Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες; Δείτε τι έγινε µε τη
«SONY», η οποία είναι κολοσσός και είναι στην πρωτοπορία, αν
θέλετε, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Επιπρόσθετα, ποιο θα είναι το χρονικό περιθώριο για τη διεκπεραίωση µιας ηλεκτρονικής υπόθεσης; Και αν το συγκεκριµενοποιήσετε, θα υπάρχουν επιπτώσεις, εάν αυτό δεν ισχύσει; Γιατί
σκοπός πρέπει να είναι το να δηµιουργηθεί και το αίσθηµα εµπιστοσύνης στους πολίτες, οι οποίοι είναι καµένοι από πολλές
πλευρές σ’ αυτόν τον τόπο και είναι επιφυλακτικοί και ως προς
αυτά που υποστηρίζονται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Επιπλέον, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την εκπαίδευση των
δηµοσίων υπαλλήλων; Πώς οι παλιότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι θα
µπορέσουν να εκπαιδευθούν, να ενσωµατωθούν σ’ αυτό το σύστηµα, να είναι αποτελεσµατικοί και να συγχρονιστούν µε τους
άλλους;
Για να υπάρχει αποτέλεσµα, χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό και ανάλογες τεχνικές υποδοµές, η έλλειψη των οποίων θα
υπονοµεύσει κάθε προσπάθεια. Δυστυχώς, δεν γίνεται καµµία
αναφορά στο νοµοσχέδιο και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και
η ΟΚΕ, η έλλειψη τεχνικών υποδοµών και εξειδικευµένου προσωπικού από τους εµπλεκόµενους φορείς στην ηλεκτρονική δια-
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κυβέρνηση µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες στην επιτυχή
εφαρµογή της όλης προσπάθειας.
Όσον αφορά την αύξηση των ωρών, εµείς δεν λέµε ότι οι
υπάλληλοι θα πρέπει οπωσδήποτε να δουλεύουν λίγο. Όλοι θα
πρέπει να δουλεύουν. Όµως το ζήτηµα είναι το πώς αξιοποιείται
η δουλειά τους και πόσο οργανωµένοι είµαστε, ώστε και να αποδίδουν και να αξιοποιείται αυτό που παράγουν.
Το πρόβληµα δεν είναι ότι επειδή στον ιδιωτικό τοµέα δουλεύουν περισσότερες ώρες, πρέπει να αυξήσουµε και τις ώρες στο
δηµόσιο τοµέα. Το αντίθετο θα πρέπει να υπάρξει, ώστε να
έχουµε και περισσότερες θέσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ, κυρία Υπουργέ, -τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε,- θα
πρέπει να τονίσουµε ότι αυξάνεται το ωράριο στους νηπιαγωγούς στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Έχετε πάει ποτέ σ’ ένα
νηπιαγωγείο ή σ’ ένα βρεφονηπιακό σταθµό; Μπορείτε να καθίσετε µία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, κυρία Υπουργέ. Αν καθίσετε
περισσότερο, θα βγείτε έξω από τα ρούχα σας, θα πεταχτείτε
έξω από τα κεραµίδια. Είναι κατάσταση η οποία απαιτεί ατσαλένια νεύρα, αν µη τι άλλο, και τεράστια προσπάθεια από κάθε
άποψη. Δυστυχώς, αυτό δεν γίνεται.
Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω, κυρία Υπουργέ. Είναι κι
άλλα που δυστυχώς δεν προλαβαίνω να πω. Κυρία Υπουργέ,
αναφέρατε εδώ και ένα θέµα διαχείρισης των απορριµµάτων.
Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκετε την ευκαιρία να
βάλετε και τη διαχείριση των απορριµµάτων. Ελπίζετε ότι µε την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα λυθεί το πρόβληµα; Τα έχετε κάνει
ρόιδο κυριολεκτικά στη διαχείριση, όχι τώρα, χρόνια και χρόνια.
Είδαµε τι γίνεται και τι έγινε στην Κερατέα. Αν υπήρχε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα λυνόταν το πρόβληµα; Δεν είναι σωστό
αυτό. Δυστυχώς, θα πρέπει αλλιώς να τα δείτε. Ασφαλώς και θα
πρέπει να το δούµε. Θα το συζητήσουµε και στις τροπολογίες το
θέµα αυτό, αλλά δεν µπορούµε, να πούµε ότι µε τον τρόπο που
το παρουσιάζετε οδηγείτε τα πράγµατα προς τη λύση.
Ως προς το να µπει και ο ιδιωτικός τοµέας στη διαχείριση των
απορριµµάτων, αυτός ούτως ή άλλως έχει µπει. Εµείς δεν είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι. Το θέµα είναι, όµως, πώς µπαίνει,
τι κάνει και πού θα οδηγηθούµε τελικά και αν κάποια στιγµή θα
βρούµε έναν τρόπο για να λύσουµε τη διαχείριση των απορριµµάτων συνολικά σε αυτόν τον τόπο και να µην τα φορτώνουµε
όλα σε αυτόν το δύσµοιρο χώρο που είναι η Φυλή, τα Άνω Λιόσια
και το Θριάσιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεβέντη.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για
τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Λάµπρος
Μίχος.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να ξεφύγω
λίγο από την κανονικότητα του κοινοβουλευτικού λόγου και να
µπω στη συζήτηση µε µία παραβολή. Δανείζοµαι την ιστορία ενός
θεατρικού έργου του Ιάκωβου Καµπανέλλη. Αυτό το κάνω επιπροσθέτως, διότι θέλω να µνηµονεύσω τον Ιάκωβο Καµπανέλλη,
τον άνθρωπο που χάσαµε πριν από σαράντα περίπου µέρες, τον
µέγιστο των νεοελλήνων δραµατουργών, τον άνθρωπο ο οποίος
έκανε οικουµενικό το ελληνικό θέατρο.
Στο θεατρικό του έργο, λοιπόν, «Οδυσσέα γύρισε σπίτι» περιγράφει το νησί της Κίρκης, το οποίο βρίσκεται σε µία κατάσταση
περίπου σαν τη δική µας σήµερα, δηλαδή µε δάνεια πολλά, στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας, µε µεγάλη φαυλότητα, όπου περιµένουν κάποιον να σώσει την κατάσταση. Επειδή έχουν ακούσει ότι
περιπλανάται ένα πρόσωπο, ο οποίος µηχανεύεται λύσεις και λέγεται «Οδυσσέας» έχουν αρχίσει µε πολύ ανυποµονησία να περιµένουν αυτόν για να τους σώσει, τόσο µάλιστα που έχει γίνει
πολύ µεγάλο θέµα. Διάφοροι προσποιούνται ότι είναι ο «Οδυσσέας» επανειληµµένως και έτσι, δηµιουργείται µία τέτοια κατά-
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σταση που είναι σαν εκείνη την ιστορία µε τον ψεύτη βοσκό: δηλαδή, που λένε, λένε, λένε, αλλά δεν είναι αλήθεια, ως τη στιγµή
που παρουσιάζεται πράγµατι, ο Οδυσσέας. Έλα, όµως, που
αυτοί έχουν καλλιεργήσει το µύθο ενός ισχυρού ανδρός που θα
λύσει αυτά τα προβλήµατα και θα είναι ψηλός, θα είναι ωραίος,
θα είναι σοφός, θα είναι καλοντυµένος. Εµφανίζεται, λοιπόν, ο
Οδυσσέας, ένα γεροντάκι, καραβοτσακισµένο, ταλαιπωρηµένο,
ναυαγισµένο, µικρόσωµος, αδύνατος και όταν τους λέει ότι είναι
ο Οδυσσέας, δεν τον πιστεύει κανένας, διότι αυτοί έχουν φτιάξει
στη φαντασία τους ένα άλλο πρόσωπο ότι είναι ο Οδυσσέας και
βεβαίως τον αµφισβητούν.
Αφού µαθεύτηκε ότι ήρθε ο Οδυσσέας και αφού δεν ταίριαζε
αυτός µε τα πρότυπα που είχαν καλλιεργήσει, πήραν ένα βοηθό
ο οποίος ήταν, πράγµατι, ψηλός, ευσταλής, ωραίος, αλλά χαζός,
να παραστήσει τον Οδυσσέα. Βέβαια δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αποκαλύφθηκε, γιατί επέµενε ο άνθρωπος ότι αυτός
ήταν ο Οδυσσέας. Όταν κατάλαβαν όµως ότι αυτός ήταν ο
Οδυσσέας και ότι µπορούσε να λύσει και τα προβλήµατα, συνεδρίασε η βουλή και αποφάσισε να τον διώξει, γιατί, πράγµατι,
τότε πείστηκαν ότι έπρεπε να φύγει αυτός ο άνθρωπος που θα
έλυνε τα προβλήµατα, γιατί όλοι είχαν βολευτεί -και τα συµφέροντα ιδίως- µε την κατάσταση που επικρατούσε. Άρα, αυτός
έπρεπε κατεπειγόντως να φύγει.
Σπουδαίο, όµως, δεν είναι µόνο αυτό που ανέφερα, είναι ιδίως
η αναφορά που κάνει ο Ιάκωβος Καµπανέλλης αυτοπροσώπως,
όταν πρόκειται να παιχθεί το έργο του σε µία παράσταση στο
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και αρχίζει να εξηγεί τι τον
έκανε να γράψει και υπό ποιες συνθήκες έγραψε αυτό το θεατρικό έργο.
Ακούστε, κυρία Υπουργέ, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το κείµενο
που γράφτηκε το 1952, πενήντα εννέα χρόνια πριν δηλαδή, σε
µία εποχή ταραγµένη. Θα µου πείτε «Και ποια εποχή δεν είναι ταραγµένη;». Λέει ο Καµπανέλλης: «Ήµουν τότε υπάλληλος στο
Υπουργείο Αεροπορίας, συγκεκριµένα γραφεύς Β’, ένα βαθµό
πάνω από κλητήρα και αδιάλειπτα υπό απόλυσιν».
Εδώ, έχω την ανάγκη να σας επισηµάνω, κυρία Υπουργέ –και
προς όλους, βέβαια, απευθυνόµενος- γι’ αυτούς που αποζητούν
τα πολλά πτυχία, τα διδακτορικά και την πολυγλωσσία, ότι όπως
ακούτε ο Ιάκωβος Καµπανέλλης, ήταν γραφεύς Β’ και δεν είχε
τελειώσει καλά-καλά µία µέση σχολή και έγινε Ακαδηµαϊκός. Ή,
για να το πω καλύτερα, δηµιούργησαν την έδρα της Ακαδηµίας
για το νεοελληνικό θέατρο, µόνο και µόνο για να την καταλάβει
ο Ιάκωβος Καµπανέλλης. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι είναι εύκολο
κανείς χωρίς να έχει πολλά πτυχία να γίνει ακαδηµαϊκός, αλλά
δεν µπορεί να προσληφθεί, όπως ξέρουµε, γραµµατέας ή ενδεχοµένως και καθαριστής σε ένα Υπουργείο!
«Και αδιάλειπτα υπό απόλυσιν», λέει. Και τότε, όπως και σήµερα-γιατί το ακούσαµε- µπορεί κάποιοι να απολυθούν. Από το
1952 σέρνεται η ανασφάλεια στον κόσµο. «Ασφαλής ή παγκόσµια κατάσταση, ψυχοπλακωτική ή εγχώρια και µέσα στο ίδιο
κλίµα η προσωπική µου λυτρωτική έξοδος, το γράψιµο», λέει ο
Καµπανέλλης. «Ευτυχώς, χαρτί είχα άφθονο, γιατί έκλεβα όσο
ήθελα από το Υπουργείο». Καταλαβαίνετε ότι και τότε µπορούσαν να κλέβουν αδιακρίτως του για ποιο λόγο το έκλεβαν και πώς
το χρησιµοποιούσαν, διότι ο Καµπανέλλης µ’ αυτό, όπως καταλάβατε καλά, έγραφε θέατρο. «Άλλωστε και εκεί µέσα αυτό
έκανα, έγραφα θέατρο, αφού δεν µου αναθέτανε κανενός είδους
δουλειά να κάνω», λέει ο Καµπανέλλης.
Είχα πολύ την ανάγκη να σας πω, κυρία Υπουργέ, ότι η αύξηση
των ωρών εργασίας σε καµµία περίπτωση από µόνη της δεν
προσθέτει αποδοτικότητα υπαλλήλων, αρκεί κάποιοι να δίνουν
δουλειά και να ελέγχουν την απόδοσή της. «Όλα σχεδόν τα έργα
µου είναι γραµµένα σε χαρτί µε τον αετό, σήµα της Πολεµικής
Αεροπορίας» κ.λπ.. Λέει παρακάτω: «Συνειδητοποίησα πως ό,τι
είχα γράψει ως τότε, ήταν κάτι σαν ασκήσεις πετυχηµένες ίσως,
αλλά ουσιαστικά άσχετες µε την καυτή πραγµατικότητα που βιώναµε…» -για το 1952 λέει- «…πραγµατικότητα που δεν ήταν ούτε
ειρήνη ούτε πόλεµος, ούτε ελευθερία ούτε κατοχή και πολύ περισσότερο δεν ήταν ο διαφορετικός κόσµος που καλωσορίσαµε
µε αλαλαγµούς χαράς στις 8 Μαΐου του 1945», τη Μέρα της Απελευθέρωσης που είχαµε προχθές. «Πραγµατικότητα, όπου ευδο-
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κιµούσαν διαψεύσεις προσδοκιών, αποµυθοποιήσεις ειδώλων και
µετουσιώσεις ενδόξων µαχών και ιερών θυσιών σε κερδοφόρες
ιδεολογίες και εµπορευµατοποιηµένα ιδεώδη».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε ενάµιση λεπτό µόνο, για
να κάνω δύο σχόλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα σας δώσω δύο, εις
έκφρασιν αναγνώρισης αυτής της παραβολής.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να πω τι συµβαίνει και γιατί, παρά τις µεγάλες αλλαγές,
δεν έχει καθόλου αλλάξει η λειτουργία του κράτους. Είναι ότι δεν
έχουµε δώσει έµφαση στην ηθική εργασία ως δηµόσια υπηρεσία
που να προβάλει την υπεράσπιση του δηµόσιου και κοινωνικού
συµφέροντος, νοµίζω. Διότι είναι τραυµατισµένη ακόµη η εµπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσµούς και διότι η Δηµόσια Διοίκηση δεν έχει αποκοπεί, δεν έχει ακόµη απεξαρτηθεί από την
πολιτικοκοµµατική εξουσία.
Έρχεται, λοιπόν –και εκτιµώ πολύ σωστά- µε το νοµοσχέδιο η
ευκαιρία, να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη του πολίτη προς
τους θεσµούς. Αυτό το θεωρώ κορυφαίο. Δεν χρειάζεται να µακρηγορήσω πάνω σ’ αυτό. Θέλω µόνο πριν τελειώσω, να κάνω
µία παρατήρηση που αφορά στο ότι υπάρχει το ενδεχόµενο µιας
νέας κοινωνικής ανισότητας µε τη γενίκευση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Από τη µακρά µου θητεία ως Δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, γνώρισα πολύ καλά τα προβλήµατα που γεννάει η οικονοµική και κοινωνική περιθωριοποίηση ολόκληρων οµάδων του πληθυσµού.
Ανησυχώ, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν εξασφαλίσει τη
δυνατότητα πρόσβασης στις δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός ψηφιακού χάσµατος, ο κίνδυνος της
άνισης πρόσβασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών.
Κυρία Υπουργέ, που παρίστασθε, βαθιά πεποίθησή µου είναι
ότι οι τεχνολογίες δεν είναι ουδέτερες. Δεν θα ήθελα να δω στην
εποχή του µέλλοντος το διαχωρισµό του παρελθόντος σε πατρικίους και πληβείους.
Η πολιτεία, λοιπόν, οφείλει να κινηθεί πολυδιάστατα για να διασφαλίσει ότι και οι χαµηλά εισοδηµατικές τάξεις δεν θα χάσουν
το τρένο. Μόνο έτσι νοµίζω µπορεί να διασφαλισθεί ότι το πολύ
σηµαντικό νέο εγχείρηµα που καταθέτετε µε την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, θα ευοδωθεί.
Για τρίτη φορά θέλω να σηµειώσω, κυρία Υπουργέ –διότι και
τις άλλες δύο ευκαιρίες που µου δόθηκαν τις αξιοποίησα και γι’
αυτό, στην επιτροπή δηλαδή- και να υποµνήσω το εξής. Και το
είπα µάλιστα όχι επειδή οχλήθηκα, αλλά επειδή έχω ισχυρή την
πεποίθηση ότι είναι δίκαιος αυτός ο ισχυρισµός µου.
Οι βρεφονηπιαγωγοί και νηπιαγωγοί των βρεφονηπιακών
σταθµών της χώρας από τριάντα ώρες θα υποχρεούνται να δουλεύουν σαράντα ώρες, παιδαγωγώντας µικρά παιδάκια. Είπα,
λοιπόν, ότι στηρίζω στο σύνολο αυτήν την προσπάθεια που κάνετε για τον εξορθολογισµό, για την προάσπιση των ατοµικών
ελευθεριών που περιέρχονται µε αυτές τις λύσεις, τη δηµοκρατία
κ.ο.κ.. Αλλά –δεν θέλω να αναλύσω περισσότερο, γιατί δεν έχω
και το χρόνο- σας λέω µόνο και ακούστε µε καλά, το ξέρω πολύ
καλά το θέµα, δεν µπορεί να κρατάνε παιδιά σαράντα ώρες.
Γι’ αυτόν το λόγο, παρακαλώ να κάνετε µία δήλωση, διόρθωση που να λέει ότι δεν µπορεί το εκπαιδευτικό έργο να είναι
σαράντα ώρες. Το εκπαιδευτικό έργο θα είναι τριάντα ώρες, θα
είναι τριάντα δυόµισι ώρες και οι υπόλοιπες ώρες κατά την κρίση
της διευθύνουσας υπηρεσίας τους, µπορεί να διατίθενται ενδεχοµένως για προετοιµασία, όπως κάνει και το λοιπό εκπαιδευτικό
προσωπικό ή γι’ άλλη διοικητική απασχόληση.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το είπα προηγουµένως και στον
Υπουργό, νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο αυτό να το λάβετε
υπ’ όψιν σας. Νοµίζω ότι έτσι θα δοθεί µία µέση αλλά τελεσφόρα
λύση σε αυτό το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μίχο, σας εξήγησα και το λόγο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας, κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΕ ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2011

Αναστάσιος Καριπίδης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έκανε προεκλογική του
σηµαία και όχι µόνο, επιτέλους πήρε το δρόµο προς τη Βουλή.
Τι βλέπουµε σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι; Αυτό το πολυδιαφηµιζόµενο νοµοσχέδιο είναι άτολµο, γεµάτο ελλείψεις και παραλείψεις. Είναι ένα κείµενο γεµάτο γενικόλογες τοποθετήσεις
που αποτυπώνει ιδέες και όχι λύσεις. Τι άλλο µπορώ να πω για
ένα νοµοσχέδιο που εάν ήταν ολοκληρωµένο, θα µπορούσε ίσως
να συµβάλει στην πάταξη της γραφειοκρατίας που ήταν µία από
τις δεσµεύσεις του ΠΑΣΟΚ και µία από τις βασικότερες αιτίες
της ελλιπούς ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της χώρας µας;
Η όλη προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε να αποσκοπεί
στο να µειώσει την απόσταση ανάµεσα στους πολίτες και στη
Δηµόσια Διοίκηση, να προσφέρει στους πολίτες ενεργή συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, επιδιώκοντας αποτελεσµατική επικοινωνία και διαφάνεια.
Αντί αυτών το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν επιλύει, αλλά δηµιουργεί προβλήµατα σε µία σειρά ρυθµίσεων που περιέχει. Είναι
πραγµατικά αστείο να µιλούµε, κυρίες και κύριοι, για νοµοσχέδιο
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να χρειάζεται για την εφαρµογή
του η έκδοση έξι προεδρικών διαταγµάτων, είκοσι έξι κοινών και
µη υπουργικών αποφάσεων, καθώς και δύο πράξεις της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, τι νόηµα έχει σε σχέδιο νόµου η περιγραφή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όταν αυτό ήδη
πραγµατοποιείται, όπως παραδείγµατος χάριν η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων µέσω του TAXIS ΝΕΤ ή από τα ΚΕΠ;
Κυρίες και κύριοι, εµείς πιστεύουµε ότι ένα συνολικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
θα έπρεπε να στοχεύει:
Πρώτον, στην ολοκλήρωση των ρυθµιστικών προϋποθέσεων
για τη λειτουργία του «ΕΡΜΗΣ» και των ΚΕΠ, για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης γρήγορα και αξιόπιστα.
Δεύτερον, στη ρύθµιση θεµάτων ηλεκτρονικής τήρησης και
διακίνησης της δηµόσιας πληροφορίας τόσο µεταξύ των υπηρεσιών όσο και µεταξύ υπηρεσιών και συναλλασσοµένων πολιτών
και επιχειρήσεων, τηρώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Τρίτον, στη δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου µε την έννοια
της κωδικοποίησης της δηµόσιας πληροφορίας.
Τέταρτον, στην αναµόρφωση των νέων δοµών του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Πέµπτον, στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη έργων
υποδοµής, όπως «ΕΡΜΗΣ», ΚΕΠ, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Κυρίες και κύριοι, το ζητούµενο είναι µία ολοκληρωµένη εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη Δηµόσια Διοίκηση. Μόνο έτσι θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες και οι
δηµοκρατικές διαδικασίες και θα ενισχυθεί η υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών. Μία τέτοια ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα υλοποιούσε, ουσιαστικά, την επιταγή του Συντάγµατος της Ελλάδος
µε το οποίο καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία
της Πληροφορίας, που αποτελεί υποχρέωση του κράτους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, από το 1993 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, µε αποτέλεσµα την ενσωµάτωση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των πολιτικών και
στρατηγικών των εθνικών διοικήσεων της Ευρώπης. Εµείς δυστυχώς είµαστε ακόµη πίσω.
Εδώ, θα µου επιτρέψετε να τονίσω την προσπάθεια της Νέας
Δηµοκρατίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου από το
2004 λειτουργεί το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ την ίδια χρονιά θεσµοθετήθηκε το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
µε στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό στο δηµόσιο
τοµέα.
Στη συνέχεια είχαµε από το 2005 µέχρι το 2007 το Πρόγραµµα
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ». Το 2006 η κυβέρνηση χαράζει την ψηφιακή στρατηγική 2006-2013. Το 2007 οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πλέον
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τη δυνατότητα να συναλλάσσονται µε πάνω από πενήντα Επιµελητήρια µέσω των ΚΕΠ. Το 2007 ανακοινώνεται η Οµάδα Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος για την ψηφιακή προστασία και ασφάλεια της δηµόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων. Το 2007 ανώτεροι υπάλληλοι της δηµόσιας διοίκησης λαµβάνουν το δικαίωµα
ψηφιακής υπογραφής. Το 2007 εκδίδεται και υπογράφεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός
της Δηµόσιας Διοίκησης».
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δηµοκρατία τα έκανε αθόρυβα και ουσιαστικά, χωρίς τυµπανοκρουσίες και ιδεολογήµατα.
Δυστυχώς όµως, κυρίες και κύριοι, ερχόµαστε στο τώρα για
να διαπιστώσουµε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν έλαβε υπ’
όψιν του τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις οποίες η
Ευρώπη 2020 καθορίζει ένα όραµα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής
που θα υλοποιηθούν µέσω συγκεκριµένων δράσεων σε ενωσιακό
και σε εθνικό επίπεδο.
Δεν έλαβε υπ’ όψιν του τους στρατηγικούς στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στην ανάπτυξη και
παροχή προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαµηλού κόστους, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονοµικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων διαλειτουργικών πληροφοριακών συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης που θα της επιτρέπουν να συγκεντρώνει, να
επεξεργάζεται, να αποθηκεύει και να διαθέτει έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες.
Καλούµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, να δούµε το σήµερα µε
βλέµµα στο µέλλον, αντλώντας στοιχεία από την ανεξάρτητη
Αρχή του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας για
το 2010.
Παρ’ ότι η Ελλάδα προχώρησε, ωστόσο το χάσµα της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη διείσδυση του διαδικτύου και των ανωτέρω δραστηριοτήτων συνεχίζει να υφίσταται.
Υπάρχει υστέρηση του πληθυσµού των ηµιαστικών και αγροτικών
περιοχών έναντι των κατοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων. Η
δυσµενής οικονοµική κατάσταση της χώρας, δρα περιοριστικά
στους ρυθµούς ανάπτυξης µε αποτέλεσµα ο δείκτης κλίµατος
στον τοµέα της τεχνολογίας –πληροφορίας και επικοινωνιών να
ακολουθεί καθοδική πορεία.
Η Ελλάδα µε δέκα από τις είκοσι βασικές υπηρεσίες πλήρως
ηλεκτρονικά διαθέσιµες, βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν έλεγα για τον Ηρακλή θα µου δίνατε τρία λεπτά. Είπα για
τον Οδυσσέα.
Η τοπική αυτοδιοίκηση εµφανίζεται ανεπαρκής.
Τέλος, στην Ελλάδα, το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών βρίσκεται ακόµα σε φάση υλοποίησης.
Κυρίες και κύριοι, σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ηνωµένων
Εθνών, η Ελλάδα που το 2005 βρισκόταν στην τριακοστή πέµπτη
θέση της παγκόσµιας κατάταξης για την εντιµότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κατάφερε σήµερα να πέσει στην τεσσαρακοστή πρώτη θέση!
Δυστυχώς, όλα αυτά που αναφέραµε η Κυβέρνηση δεν τα
έλαβε υπ’ όψιν της, προκειµένου να καταθέσει ένα νοµοσχέδιο
τολµηρό και ολοκληρωµένο και γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τάσο Καριπίδη.
Παρακαλείται η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, επίσης Βουλευτής
Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκρηξη της επιστήµης της πληροφορικής και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στον τοµέα της
επικοινωνίας έχουν επαναστατικοποιήσει την καθηµερινή ζωή
όλων µας, µετασχηµάτισαν τον τρόπο λειτουργίας και παροχής
υπηρεσιών, άνοιξαν νέους ορίζοντες για το εµπόριο και το πα-
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γκόσµιο επιχειρείν, ενδυνάµωσαν και απελευθέρωσαν παραγωγικούς τοµείς, δηµιούργησαν ένα καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας
της µάθησης.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένας νέος σχετικά όρος, ο
οποίος συνδέεται µε τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της
επικοινωνίας και της πληροφορικής σε παγκόσµιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. Κατ’ ουσίαν σηµαίνει την έµπρακτη εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών στη Δηµόσια Διοίκηση, µε την
εισαγωγή και λειτουργία νέων ειδών διοικητικών πρακτικών σε
ένα ήδη υπάρχον διοικητικό µοντέλο.
Η φιλοδοξία του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα στη
Βουλή είναι η χρησιµοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών στο
όνοµα της αλλαγής των τρόπων επικοινωνίας και συναλλαγής
των πολιτών µε το ελληνικό δηµόσιο. Η πρόθεση των συντακτών
του να προσδώσουν ταυτότητα σε ένα συγκεκριµένο θεσµό στο
πλαίσιο της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης σκοντάφτει µπροστά
στην προχειρότητα, την αοριστία και εν τέλει την αναποτελεσµατικότητα των διατάξεών του.
Επιπλέον, αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών
αγνοεί κατάφωρα υπάρχουσες νοµοθετικές κανονιστικές ρυθµίσεις των τελευταίων ετών πάνω στο ίδιο θέµα και ως εκ τούτου
αποτελεί κατά πολλοίς µία αχρείαστη νοµοθετική επανάληψη.
Σύµφωνα µε τη συλλογιστική σας, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο δηµιουργεί το υπόστρωµα για µια µεγάλη αλλαγή στη σχέση
λειτουργίας του κράτους και των συναλλασσοµένων του, βελτιώνοντας και εκλογικεύοντας, όπως διατείνεστε, τη λειτουργικότητα του δηµόσιου τοµέα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως
θεσµός εµπεριέχει έντονο το στοιχείο της νεωτερικότητας.
Όµως, αυτό το νοµοσχέδιο κάθε άλλο παρά νεωτερικό είναι. Οι
διατάξεις που το απαρτίζουν περιγράφουν έννοιες και δυνατότητες διενέργειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασίες που πραγµατοποιούνται ήδη σε
ορισµένες περιπτώσεις πολύ πριν από το 2004, αλλά έχουν ρυθµιστεί και νοµοθετικά και κανονιστικά, δίχως να έχει ληφθεί υπ’
όψιν η υφιστάµενη νοµοθετική και κανονιστική ύλη.
Συγκεκριµένα, σηµαντικό πυλώνα της υπάρχουσας σχετικής
ύλης αποτελεί ο ν. 3442/2004 και συγκεκριµένα το άρθρο 5 περί
αυτεπάγγελτων υποθέσεων από τη διοίκηση, το άρθρο 6 περί
διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση και το άρθρο 8 περί
ολοκληρωµένων διοικητικών συναλλαγών.
Επίσης, υπάρχει ο ν. 3536/2007 και ιδιαίτερα το άρθρο 25 περί
αρµοδιοτήτων υπηρεσίας πληροφορικής και άλλα.
Υπενθυµίζω, επίσης, τη νοµοθετική ρύθµιση για την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου, τον Κανονισµό Πιστοποίησης, την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς
επίσης και το άρθρο 26 του ν. 3731/2008 περί αυτοµατοποίησης
και διεκπεραίωσης υποθέσεων της διοίκησης, όλα νοµοθετήµατα
των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, σήµερα περιγράφει µια σειρά δυνατοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο άρθρο 10, ενώ αυτή η διαδικασία ήδη πραγµατοποιείται,
όπως για παράδειγµα στην περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων µέσω του TAXISNET ή µέσω του ΚΕΠ, µε παροχή περίπου
εκατόν σαράντα συναλλαγών τρίτου και τετάρτου επιπέδου.
Αγνοεί, επίσης, το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, το θέµα
της ψηφιακής υπογραφής για την έγκαιρη ηλεκτρονική συναλλαγή εγγράφων µεταξύ στελεχών του δηµόσιου τοµέα, τα οποία
έχουν ήδη θεσµοθετηθεί µέσω του προαναφερθέντος
ν.3448/2006 και του Κανονισµού της Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου, αλλά έχουν και επιχειρησιακά ολοκληρωθεί µε την έκδοση πενήντα χιλιάδων ψηφιακών
πιστοποιητικών διανεµηθέντων σε δηµοσίους υπαλλήλους.
Δυστυχώς, αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι ότι η ισχύς αυτών
των πιστοποιητικών έχει λήξει, ενώ δεν έχει ληφθεί καµµία πρόνοια από την πλευρά σας για την ανανέωσή τους και τη συνέχεια,
πραγµατικά, αυτής της µεγάλης δράσης, αλλά και την περαιτέρω
εκπαίδευση των υπαλλήλων χρηστών τους.
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η πλήρης απαξίωση της ελληνικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ», της οποίας η ονοµασία
ούτε καν αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, αλλά ορίζεται δυνητικά και
διαζευκτικά µε άλλους διαδικτυακούς ισότοπους και σχετικές
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διατάξεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα απαξίωσης του «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί η ηλεκτρονική θυρίδα που φιλοξενείται στο «ΕΡΜΗΣ» σχετικά
µε τις πληροφορίες και τις διαδικασίες για την άσκηση επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 123/2006.
Αυτό αποτελεί µία ακόµα απόδειξη ότι η πληροφόρηση και η εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής
και της επικοινωνίας δεν αποτελεί τεχνικό, αλλά κυρίως διοικητικό και οργανωτικό ζήτηµα.
Το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, έχει πολύ παρελθόν πίσω του, το οποίο όµως για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας οι συντάκτες του συνειδητά αγνοούν. Το αγνοείτε, κύριε
Υπουργέ και επιλέγετε τον εύκολο δρόµο της εφεύρεσης ενός
ήδη ισχύοντος, αλλά βαλτωµένου θεσµού. Θα ήταν κατά πολλοίς
προτιµότερο, αντί να παρακάµπτετε και να περιθωριοποιείτε το
υπάρχον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, να αναπτύξετε και
να συµπληρώσετε ακόµα περισσότερο τις δυνατότητες που αυτό
προσφέρει, έτσι ώστε να το αναδείξετε περαιτέρω και να εξασφαλίσετε την αποτελεσµατικότητά του. Αντίθετα, επιχειρείτε
µία ακόµα προσπάθεια προσπορισµού µικροπολιτικού, οφέλους,
εντείνοντας το τεράστιο πρόβληµα πολυνοµίας και γραφειοκρατίας ως αποτέλεσµα της πάγιας τακτικής της Κυβέρνησης σας,
θυσιάζοντας έτσι την αναγκαιότητα για µία δραστική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Δεδοµένου ότι είναι παγκοσµίως και εξ ορισµού γνωστό ότι οι
τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι ένα
πολύτιµο εργαλείο για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και
ότι η ανάπτυξη του θεσµού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
προϋποθέτει οργανωτικές αλλαγές, αυτές αντιµετωπίζονται από
το νοµοσχέδιό σας µε έναν εµβαλωµατικό και προβληµατικό
τρόπο, ιδιαίτερα µέσω του άρθρου 34, το οποίο προβλέπει τη
σύσταση σε κάθε Υπουργείο και µιας Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε µία όντως δύσκολη οικονοµική περίοδο.
Στη συγκυρία που διανύουµε, ενώ πράγµατι χρειάζεται περιορισµός του δηµοσίου τοµέα και συρρίκνωση των κρατικών δαπανών, δηµιουργείτε σηµαντικό αριθµό νέων γενικών
διευθύνσεων µε αντίστοιχες διευθύνσεις και αντίστοιχα τµήµατα,
ενώ θα µπορούσε κάλλιστα η αρµοδιότητα αυτή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση να υφίσταται µόνο σε επίπεδο διεύθυνσης,
όπου οι συγκεκριµένες συνθήκες το επιτρέπουν. Η υπέρµετρη,
έως και σπάταλη, χρήση των άρθρων του νοµοσχεδίου απεικονίζει πολυπλόκαµους µηχανισµούς υποστήριξης, οι οποίοι προϋποθέτουν και περαιτέρω σπατάλη πόρων για τη λειτουργία τους.
Όλα αυτά που ανέφερα προηγουµένως αποτελούν µόνο µερικά µικρά δείγµατα των προβληµάτων που εµπεριέχει το συζητούµενο σήµερα νοµοσχέδιο. Αποτελεί, κατ’ ουσίαν, ένα
πολτοποιηµένο µείγµα από γενικόλογα ευχολόγια, αόριστες προθέσεις και δυσεφάρµοστες δυνατότητες. Είναι ένα θεωρητικό και
εποµένως αλυσιτελές νοµοσχέδιο, που το µόνο που καταδεικνύει
είναι η ιδιοτελής υφαρπαγή και η µετατροπή ενός σηµαντικού
και απαραίτητου σκοπού για τον εκσυγχρονισµό των λειτουργιών
της Δηµόσιας Διοίκησης ως όχηµα πολιτικής σκοπιµότητας,
όπως ήδη είπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ και εγώ
στις αγαπητές κυρίες οι οποίες βοηθούν τα µικρά παιδιά στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς. Δεχθήκαµε όλοι στα γραφεία µας
τις εισηγήσεις τους και τον προβληµατισµό τους και θα ήθελα,
κυρία Υπουργέ, να το δείτε αυτό. Όπως ήδη πολλοί συνάδελφοι
είπαν, διεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι η παροχή υπηρεσιών για
πάνω από οκτώ ώρες εξουθενώνει τις εργαζόµενες εκεί και δηµιουργεί ακόµα πιο λίγες πιθανότητες παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα µικρά παιδιά.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λοιπόν, διαπνέεται από δύο σηµαντικές αντιλήψεις, την πρακτική αποδοτικότητα και τη µείωση
του κόστους λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, αλλά και την ενίσχυση της δηµοκρατικής συµµετοχής και τον υπερκερασµό της
πολιτικής αποστασιοποίησης των πολιτών, την οποία και εντείνει
το πρόβληµα της δυσλειτουργικότητας της Δηµόσιας Διοίκησης.
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Το νοµοσχέδιο απαιτεί, κατ’ αρχάς, όπως ήδη ειπώθηκε, την
έκδοση προεδρικών διαταγµάτων και κοινών ή µη υπουργικών
αποφάσεων, καθώς και πράξεων αρχής προστασίας προσωπικών
δεδοµένων.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν αποδεικνύεται αποτελεσµατικό όπλο
προς τις κατευθύνσεις που ήδη ανέφερα και γι’ αυτό το καταψηφίζω.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά.
Παρακαλείται ο κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ της Σάµου, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Γενική είναι η διαπίστωση πως η Δηµόσια Διοίκηση είναι ο µεγάλος ασθενής. Σε λίγα θέµατα συµφωνούµε όλοι µας. Ένα από αυτά είναι και η προηγούµενη
διαπίστωση.
Εδώ υπάρχει θέµα και κουλτούρας και οργάνωσης. Η κουλτούρα είναι ότι το δηµόσιο είναι µια αγελάδα που όλοι αρµέγουν
και κανείς δεν ταΐζει, είναι ο χώρος όπου εξασφαλίζονται οι υπάλληλοί του. Όσον αφορά την οργάνωση, ποια οργάνωση; Είναι ενδεικτικό ότι κυκλοφορούν τόσα ανέκδοτα από τον τράγο που
έγινε δηµόσιος υπάλληλος µέχρι τον ανάπηρο που δεν ήθελε να
θεραπευθεί.
Μέχρι πριν µερικές δεκαετίες οι αναζητήσεις µέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αφορούσαν απώλειες από χαµένες πατρίδες, ενώ εδώ και ενάµιση χρόνο αφορούν την επανίδρυση της
προηγούµενης κυβέρνησης.
Η τωρινή Κυβέρνηση έχει φέρει σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες
δεν έχουν ακόµη αποδώσει τα αναµενόµενα. Αναµένουµε. Αναφέροµαι στους διορισµούς αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ, στην
αδιάβλητη επιλογή προϊσταµένων από ανεξάρτητη αρχή, στον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Συζητάµε το σηµερινό νοµοσχέδιο και είναι
έτοιµο και το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων.
Φοβάµαι πως όλα αυτά πέρασαν και περνούν απαρατήρητα.
Προβάλλονται µόνο οι αντιδράσεις που προκαλούν, αφού όλα
θίγουν κατεστηµένα συµφέροντα και όχι τα σωστά που φέρνουν.
Σήµερα, θα έπρεπε η συνεδρίαση να ήταν πανηγυρική. Αργήσαµε κάποιες δεκαετίες, αλλά, επιτέλους, φέρνουµε ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο για ψήφιση. Και αυτό, όµως, περνάει απαρατήρητο.
Ανακυκλώνουµε µόνιµα τη µιζέρια µας, την απογοήτευσή µας
και την απελπισία µας.
Επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Με τις νέες τεχνολογίες, το δηµόσιο, ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, οι ΟΤΑ
και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το
κράτος, βάζουν τις υπηρεσίες τους να δηµιουργήσουν το δικό
τους διαδικτυακό τόπο, να επικοινωνήσουν µεταξύ τους, να
απλουστεύσουν τις λειτουργίες τους, να βελτιώσουν το συντονισµό τους, να µειώσουν τις επιβαρύνσεις τους, αφού αναµένεται
-και σας το εύχοµαι ολόψυχα γιατί το θεωρώ δύσκολο- να εξοικονοµηθούν 4 δισεκατοµµύρια ετησίως και να περιοριστούν οι
παράνοµες συναλλαγές και η διαφθορά.
Αλήθεια -ανοίγω παρένθεση- καθώς µας δείχνουν µε τόσους
και τέτοιους τρόπους το πρόσωπο του Στρος-Καν οι Αµερικάνοι,
γιατί να µη δούµε και εµείς τα πρόσωπα των τριών του ΣΔΟΕ;
Κλείνω την παρένθεση.
Γυρίζω ξανά στο νοµοσχέδιο. Αλλάζει ριζικά τις σχέσεις των
πολιτών µε τη διοίκηση. Συζητούµε για ηλεκτρονική έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση, πληροφόρηση οποιαδήποτε
ώρα από οποιονδήποτε τόπο, χωρίς διαµεσολαβήσεις, ηλεκτρονικές αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ηλεκτρονικές καταβολές φόρων,
παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων, ηλεκτρονική ενηµέρωση για την πορεία της όποιας υπόθεσης, αναζήτηση
του οποιουδήποτε είτε αυτεπάγγελτα είτε µε αίτηση αναζήτησης.
Όλα αυτά θα γίνονται χωρίς αναµονή, χωρίς επιβαρύνσεις, χωρίς
υψηλό κόστος, χωρίς γραφειοκρατία.
Θα τελειώσω µε δυο προτάσεις. Η πρώτη είναι: Ενισχύστε –
έχουµε µπροστά να ψηφίσουµε νοµοσχέδιο που θα αφορά και
το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων- µε αρµοδιότητες και
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χρήµατα τους προϊσταµένους. Αυτούς διαρκώς να ελέγχετε και
να τους αξιολογείτε και σε αυτούς να απευθύνονται οι στόχοι και
ο απολογισµός. Είναι πιο εύκολο και πιο αποτελεσµατικό να ελέγχεις τους σχετικά λίγους προϊστάµενους από τους πολλούς
υπαλλήλους.
Η δεύτερη πρόταση είναι ότι τώρα –επαναλαµβάνω- µε το νέο
µισθολόγιο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ψηφίζουµε,
θεσπίστε επίδοµα χρήστη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Θα το παίρνουν όσοι έχουν ή θα πάρουν τη σχετική πιστοποίηση. Μέσα σε ένα ή δύο το πολύ χρόνια όλοι ή σχεδόν
όλοι θα έχουν πιστοποιηθεί, χωρίς καµµία κρατική προσπάθεια
επιµόρφωσης, που θα άφηνε πολλούς αδιάφορους, αν δεν
υπήρχε το σχετικό επίδοµα. Αναφέροµαι στους παλαιότερους,
γιατί οι νεότεροι έχουν άλλη σχέση µε την τεχνολογία.
Συνεχίστε. Άλλωστε τα δύσκολα θα είναι στην εφαρµογή και
όχι στην ψήφιση. Σε αυτήν ελπίζω όλοι να ξεπεράσουµε τα όποια
σύνδροµα και να συµβάλουµε µε τη θετική µας παρουσία στην
Αίθουσα αυτή στην ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, γιατί αν όλοι
δεχόµαστε ότι η Δηµόσια Διοίκηση είναι ο µεγάλος ασθενής και,
παράλληλα, κάποιοι αρνούνται να συµβάλλουν στην όποια προσπάθεια θεραπείας, στρουθοκαµηλίζουµε και δεν προσφέρουµε
καµµιά υπηρεσία στους πολίτες που µας στέλνουν εδώ.
Ειδικότερα, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που επαίρεται ότι ψηφίζει µεγάλο ποσοστό νοµοσχεδίων της Κυβέρνησης, µου φαίνεται αδιανόητο να µην ψηφίσει το νοµοσχέδιο αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρδίκο.
Ολοκληρώνεται η συζήτηση για τη σηµερινή συνεδρίαση µε
την κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας, η οποία καλείται να λάβει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµόσια Διοίκηση είναι η καρδιά του κράτους, πλην για να µπορέσει να
ανταποκριθεί στο τεράστιο και σύνθετο έργο της, θα πρέπει να
ανταποκριθεί δηµιουργικά και, βεβαίως, να αντέξει πιέσεις από
εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που δέχεται και να
απαντήσει µε καθαρότητα και διαφάνεια στις νέες προκλήσεις
που θέτει η κοινωνία της γνώσης.
Ανασυγκροτήσεις, αναµορφώσεις, αλλά και εκσυγχρονισµός,
παρατηρούνται στις δηµόσιες διοικήσεις και τα συστήµατά τους
σε όλες τις χώρες παγκόσµια µε στόχο να απαντήσουν µε ακόµη
καλύτερο τρόπο στα αιτήµατα των πολιτών τους, που είναι άλλωστε και οι χρήστες των δηµοσίων υπηρεσιών. Σε όλα τα συστήµατα, όµως, και σε όλες τις αναµορφώσεις οι κυρίαρχες
συνισταµένες είναι δύο: το ανθρώπινο δυναµικό και η εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών.
Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις γύρω από την τεχνολογία
και την ψηφιακή σύγκλιση είναι η ανάγκη καταπολέµησης της
γραφειοκρατίας και όσων δεινών αυτή συνεπάγεται για τον πολίτη, µεµονωµένα για αυτόν και σαν µέλος οµάδας δραστηριοποιηµένο επιχειρηµατικά ή σε άλλο κοινωνικό µετερίζι, η
εξοικονόµηση χρόνου και δαπάνης για το κράτος, όπως, επίσης
και για τον πολίτη. Μάλιστα, αυτά είναι ελάχιστα από τα πλεονεκτήµατα της παρούσης νοµοθετικής ρύθµισης.
Με τη σηµερινή ρύθµιση εξειδικεύονται και ρυθµίζονται οι διαδικασίες εφαρµογής των νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η
στήριξη και η υποστήριξη της χρήσης των τεχνολογιών και επικοινωνιών στα πλαίσια της λειτουργίας και η υποστήριξη της
άσκησής τους.
Θεσπίζεται και στη χώρα µας, λοιπόν, ένας νέος κύκλος τεχνολογιών, σύγχρονων εφαρµογών για την ακόµη δικαιότερη πρόσβαση των πολιτών στη Δηµόσια Διοίκηση, που πλέον γίνεται πιο
ευέλικτη, πιο ευκίνητη, πιο εξυπηρετική. Είναι µια διοίκηση απαλλαγµένη από κοµµατισµούς και άλλες διακρίσεις, όπως, επίσης,
υπάρχουν και άλλες οργανωµένες λειτουργίες που εγκαθιδρύουν την αυθεντικότητα των δηµοσίων εγγράφων, εξαλείφουν τις
ανισότητες, αυξάνουν την κοινωνική ασφάλεια και σιγουριά και
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εµπεδώνουν την εµπιστοσύνη του πολίτη και τη διαφάνεια.
Η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία µειώνει την αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στη δηµόσια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του, γεγονός που συµβάλλει στην
εξάλειψη των φαινοµένων παράνοµης συναλλαγής, διαπλοκής,
διαφθοράς, ενώ παράλληλα µειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τους χρήστες, µειώνεται ο αναγκαίος χρόνος συναλλαγής, εξοικονοµούνται πόροι για τη Δηµόσια Διοίκηση, εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών µε ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, µε εγγυήσεις και ασφάλεια δικαίου.
Το παρόν θεσµικό πλαίσιο αναδεικνύει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, µε το οποίο καλύπτεται ένα
ευρύ, τεχνολογικά ουδέτερο φάσµα υπηρεσιών εφαρµογής, υπηρεσιών εξοπλισµού, µε ενιαία ορολογία, µε τη χρήση της τηλεφωνίας, τηλεοµοιοτυπίας, του διαδικτύου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, στην οµοιογένεια, στην παροχή δηµοσίων
υπηρεσιών. Διευρύνεται η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή τόσο µεταξύ των ίδιων των φορέων, όσο και µεταξύ αυτών και των
φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ενώ
συµπεριλαµβάνεται η πρόσβαση των φυσικών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, ακόµη
και αν η εκδοθείσα ηλεκτρονική πράξη ή επικοινωνία ή συναλλαγή δεν έγινε εξ ολοκλήρου και εξ αρχής µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Λαµβάνεται ειδική µέριµνα για την ασφάλεια των πληροφορικών συστηµάτων, την ασφάλεια των δεδοµένων, των ίδιων των
ηλεκτρονικών εγγράφων, µε ρητή υποχρέωση των φορέων του
δηµοσίου τοµέα να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία του δηµόσιου τοµέα και τη χρήση
αυτής µε τήρηση θεµελιωδών αρχών της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της ισότητας για όλα τα φυσικά
πρόσωπα κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης, όπως σε
άτοµα µε αναπηρίες.
Σε κάθε δηµόσιο φορέα δηµιουργείται και διατηρείται διαδικτυακός τόπος και σε όσους φορείς δεν δύναται να ανταποκριθούν, προβλέπεται απλή φιλοξενία σχετικής ιστοσελίδας σε
διαδικτυακό τόπο προϊσταµένης ή εποπτεύουσας αρχής. Σύµφωνα µε την ιδιαιτερότητα εκάστου φορέα, παρέχεται η εξειδικευµένη αρµοδιότητα να προσδιορίζει τόπους, εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου, ενώ υπάρχουν ρυθµίσεις και διασφαλίσεις για την εφαρµογή του παρόντος νόµου σε φορείς παιδείας, διαφύλαξης κρατικού απορρήτου ή όπου εκ του νόµου
προστατεύεται το απόρρητο.
Κατοχυρώνονται θεσµικές καινοτοµίες που αφορούν κοινωνικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων, ιδιωτικότητας.
Καθιερώνεται η αναγκαία συγκατάθεση του υποκειµένου που συναλλάσσεται, η προϋπόθεση της νόµιµης επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, όπως είναι και το δικαίωµα της ελεύθερης
ανάκλησής της, ενώ για πληρέστερη προστασία των ειδικότερων
λεπτοµερειών απαιτείται πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με την παρούσα ρύθµιση καθιερώνεται ως δικαίωµα του πολίτη η επικοινωνία σαν συναλλαγή µε τους φορείς του δηµοσίου
και του φορέα του δηµοσίου τοµέα, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, µε χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, προκειµένου µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και από το σπίτι του ο
καθένας να χρησιµοποιεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες, να λαµβάνει, να δίνει πληροφορίες, να έχει πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, να καταθέτει αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά, να
λαµβάνει διοικητικά ή άλλα έγγραφα που απευθύνουν στον πολίτη φορείς του δηµοσίου.
Καθιερώνεται η δυνατότητα έκδοσης διοικητικών πράξεων,
όπως και η σύνταξη, τήρηση διοίκησης, διαβίβαση, κοινοποίηση,
ανακοίνωση εγγράφων κάθε είδους µεταξύ των φορέων του δηµοσίου ή µεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων ή νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου µε χρήση των άνω µεθόδων. Αφ’
ετέρου, ορίζεται κατά προσθήκη και βελτίωση στην αποδεικτική
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

δύναµη των δηµοσίων εγγράφων, όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται από το άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
και εξισούται πλέον για την αποδεικτική δύναµη του δηµοσίου
εγγράφου το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο χορηγεί ο οικείος φορέας του δηµοσίου που φέρει προηγµένη υπογραφή του
εξουσιοδοτηµένου οργάνου και υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήµανση.
Είναι γεγονός ότι µε την εν λόγω ηλεκτρονική ένδειξη τηρούνται ηλεκτρονικά αρχεία των διακινουµένων εγγράφων, ορίζονται
οι διαδικασίες και βεβαίως, υπάρχουν τεχνικές που προβλέπει ο
ν.3731/2008, σχετικά µε το πλαίσιο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Είναι γεγονός ότι το σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
επεκτείνεται και σε είσπραξη φόρων, δασµών, τελών, παραβόλων, ενώ σοβαρή καινοτοµία είναι η επέκταση της άνω ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης σε ειδικές ρυθµίσεις υποβολής αιτήσεων,
δηλώσεων, βεβαιώσεων ή νοµιµοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών σε δηµόσιους διαγωνισµούς.
Επίσης, στη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση προβλέπεται η
αύξηση των ωρών εργασίας του δηµοσίου τοµέα σε σαράντα
ώρες κατά εξίσωσή τους µε τον ιδιωτικό τοµέα, ρυθµίζονται θέµατα του ΟΤΑ θεσµικά, οικονοµικά και θέµατα προσωπικού και
δηµοσίων διαγωνισµών.
Κυρία Υπουργέ, εν προκειµένω, πιστεύω ότι θα πρέπει να ρυθµιστεί η υποχρεωτική µετάταξη -και το σηµειώνω αυτό, ώστε να
ληφθεί υπ’ όψιν σας- υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών των
πρώην ΤΥΔΚ, ώστε να υπάρχουν θέσεις και σε δήµους, όπου δεν
υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό και προτείνω νοµοτεχνική
βελτίωση του άρθρου 45 παράγραφος 9 του νοµοσχεδίου προς
αυτήν την κατεύθυνση. Παραδείγµατος χάριν, στο Δήµο Λεβαδέων έχουν µεταχθεί αρκετοί υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών
των δήµων και κοινοτήτων, πλην, όµως, δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία ούτε στο Δήµο Αλιάρτου ούτε στο Δήµο Διστόµου.
Πιστεύω ότι, όπως έγινε η ρύθµιση και για τις νησιωτικές περιοχές, θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη και για τις περιοχές
αυτές, τουλάχιστον εκεί όπου δεν υπάρχουν υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας -και ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας- θέλω να υπενθυµίσω ότι η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου πιστεύει
στην εξελιγµένη τεχνολογία που τίθεται στην εξυπηρέτηση του
πολίτη. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών και Αποκέντρωσης
ονοµάζεται και Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σήµερα κάνει πράξη και υλοποιεί την προεκλογική του δέσµευση,
διότι πιστεύει σε µια Δηµόσια Διοίκηση αντιγραφειοκρατική, λειτουργική, αναπτυξιακή, που να απαντά µε διαφάνεια στα όλο και
περισσότερο διευρυµένα κοινωνικά αιτήµατα, µε σκοπό να στελεχωθεί και να επανιδρυθεί η σχέση εµπιστοσύνης του πολίτη
προς το κράτος. Αυτούς τους στόχους πιστεύω ότι εξυπηρετεί
η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία, γι’ αυτό και σας καλώ να
την υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Τσόνογλου.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.26’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

