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Αθήνα, σήµερα στις 18 Μαΐου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το Δελτίο Επικαίρων
Ερωτήσεων της Πέµπτης 19 Μαΐου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 872/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρύσας Αράπογλου προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης
µε τα νησιά του Αιγαίου.
2. Η µε αριθµό 873/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών
µονάδων, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν.
3839/2010.
3. Η µε αριθµό 879/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της συνδικαλιστικής
δράσης των εργαζοµένων.
4. Η µε αριθµό 875/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της
Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην
τουρκική τράπεζα Zirrat Bank.
5. Η µε αριθµό 877/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας
Αµµανατίδου - Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην «Πετζετάκις Α.Ε.».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 870/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Δριβελέγκα
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την ανάγκη κάλυψης των θέσεων ιατρικού προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής.
2. Η µε αριθµό 874/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των
µουσείων της Χώρας µας.
3. Η µε αριθµό 881/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα
νοσοκοµεία του Νοµού Αχαΐας.
4. Η µε αριθµό 876/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον ΟΗΕ.
5. Η µε αριθµό 878/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς Διώτη
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση άρχισε η συζήτηση επί της αρχής. Στη
σηµερινή συνεδρίαση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µια ενότητα.
Ανοίγει τώρα ο κατάλογος των σηµερινών οµιλητών µε τον κ.
Άγγελο Μανωλάκη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κορινθίας,
ο οποίος καλείται να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μανωλάκη έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υφυπουργέ, όλοι γνωρίζουµε ότι στην πορεία εξόδου από την κρίση στη χώρα µας πρέπει να αντιµετωπίσουµε δύο µεγάλα προβλήµατα. Το ένα, θα
έλεγα, είναι το κακό κράτος, η κακή δηµόσια διοίκηση και το
άλλο είναι το κακό αναπτυξιακό µοντέλο, το κρατικοδίαιτο, το καταναλωτικό, το παρασιτικό αναπτυξιακό µοντέλο που έχουµε σήµερα, το οποίο, δυστυχώς, περιπλέκεται, διαπλέκεται πολλές
φορές και µε το κακό κράτος.
Όσον αφορά την κακή δηµόσια διοίκηση, το µεγάλο ασθενή,
η Κυβέρνησή µας έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες προς τη
σωστή κατεύθυνση. Σήµερα, συζητάµε για µια µικρή επανάσταση
στη δηµόσια διοίκηση, κάτι ανάλογο µ’ αυτό που είχε κάνει ο κ.
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Σταύρος Μπένος µε τα ΚΕΠ, όπου ο πολίτης δεν χρειαζόταν να
τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία, αλλά πήγαινε µόνο στο ΚΕΠ
και από εκεί µπορούσε να εξυπηρετηθεί. Τώρα είµαστε στη µετάΚΕΠ εποχή. Δηλαδή, ο πολίτης δεν χρειάζεται να πάει καθόλου
στην υπηρεσία, µπορεί µέσα από το διαδίκτυο να κάνει τη δουλειά του.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί παύει να υπάρχει η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, που σηµαίνει ότι αυτή η συναλλαγή, αυτή η διαφθορά που υπάρχει στο δηµόσιο, δυστυχώς,
αλλά και σ’ άλλους τοµείς της χώρας σε µεγάλο βαθµό, µπορεί
να µειωθεί. Η διαφθορά είναι µια µεγάλη µάστιγα σ’ όλα τα επίπεδα και στο πολιτικό σύστηµα, το οποίο και αυτό, δυστυχώς,
διαπλέκεται µε το όποιο κατεστηµένο οικονοµικό, επιχειρηµατικό
και πολιτικό, βέβαια. Μέχρι και την τελευταία υπηρεσία, δυστυχώς, έχουµε διαφθορά.
Πέραν αυτών, όµως, έχουµε γραφειοκρατία, έχουµε µεγάλο
κόστος και νοµίζω ότι αυτά µπορούν και πρέπει να µειωθούν µε
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εισάγουµε την ηλεκτρονική υπογραφή, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, οι υπηρεσίες µεταξύ τους
µπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά. Αυτό επαναλαµβάνω
είναι µια µικρή επανάσταση.
Πρέπει όµως εδώ να τονίσω ότι τα προβλήµατα στη δηµόσια
διοίκηση είναι και ποσοτικά και ποιοτικά. Και όταν λέω ποσοτικά
έχουν να κάνουν µε το πολύ µεγάλο κράτος. Δυστυχώς, έχουµε
µεγάλη δηµόσια διοίκηση, όπως κατ’ αναλογία θα έλεγα και έξω
στην κοινωνία έχουµε πολλούς δικηγόρους και πολλούς γιατρούς. Σε πολλά επαγγέλµατα πλεονάζουµε. Αυτό φέρνει πολλά
κακά. Έτσι, και στο δηµόσιο έχουµε κατά κάποιους υπολογισµούς διακόσιες µε τριακόσιες χιλιάδες πλεονάζοντες.
Είναι παρήγορο το ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και ο Πρωθυπουργός, που τον άκουσα προχθές
το βράδυ στο Συνέδριο του «ECONOMIST», µιλάει για µείωση
αυτού το κράτους. Υπολογίζουµε, σε αυτή τη θητεία της Κυβέρνησής µας να µειωθεί γύρω στα εκατό πενήντα χιλιάδες άτοµα,
χωρίς απολύσεις, βέβαια. Αυτό προέρχεται από το σύστηµα 5
προς 1, για πέντε αποχωρήσεις µία πρόσληψη, πράγµα που σηµαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα έχουµε αρκετά λιγότερους υπαλλήλους.
Επαναλαµβάνω, πρέπει το κράτος να µειωθεί. Από εκεί και
πέρα όµως, το όποιο κράτος µείνει, πρέπει να βελτιωθεί. Και
αυτό το νοµοσχέδιο βελτιώνει τη λειτουργία του κράτους, στο
οποίο κράτος, δυστυχώς, δεν υπάρχει έλεγχος. Πολλές φορές
δεν υπάρχει προγραµµατισµός, αλλά δεν υπάρχει και έλεγχος.
Κανένας δεν ελέγχει κανέναν πολλές φορές.
Παίρνω τώρα τις αρνητικές πλευρές. Εδώ πρέπει να κάνω µια
παρένθεση. Επειδή έχω –όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοιασχοληθεί χρόνια µε τη δηµόσια διοίκηση, γνωρίζω ότι υπάρχει
και ένα κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης που κάνει πάρα πολύ
καλά τη δουλειά του -και πρέπει να συνεχίσει να την κάνει- και
µάλιστα µε λίγα χρήµατα. Υπάρχει όµως, και ένα άλλο κοµµάτι,
σάπιο κοµµάτι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έλεγα προηγουµένως ότι πλεονάζουν περίπου διακόσιες χιλιάδες µε τριακόσιες χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι, τη στιγµή που
µέσα σε ένα χρόνο περίπου χάσαµε διακόσιες και τριακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, που παράγουν. Και
η Ελλάδα σήµερα πρέπει να παράγει, ενώ στο δηµόσιο πολλοί
από αυτούς τους υπαλλήλους δεν παράγουν. Για να γίνουν παραγωγικοί νοµίζω ότι βοηθάει αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και
άλλα.
Υπάρχει επίσης µεγάλη ατιµωρησία. Όπως στο πολιτικό σύστηµα δεν βλέπουµε τα τελευταία χρόνια κανένας πολιτικός να
τιµωρείται, ενώ υπάρχουν φαινόµενα διαφθοράς, έτσι και στη δηµόσια διοίκηση ελάχιστοι τιµωρούνται.
Θέλω να τονίσω ότι είναι σωστό και θετικό το ότι η Νέα Δηµοκρατία –που σήµερα ακόµη δεν τη βλέπω εδώ να παραβρίσκεται- άλλαξε τη θέση της σχετικά µε το σαραντάωρο. Δεν µπορεί
στον ιδιωτικό τοµέα να δουλεύαν οκτώ και δέκα ώρες την ηµέρα
και στο δηµόσιο να είµαστε στις τριάντα επτάµιση ώρες το µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, πρέπει να προσέξουµε οι σαράντα ώρες να
είναι σαράντα ώρες, όχι κάποιοι να πηγαίνουν το πρωί στις επτά,
άλλοι στις οχτώ, άλλοι στις εννέα και άλλοι στις δέκα. Πρέπει να
υπάρχει έλεγχος.
Θα ήθελα να κάνω και µια παρατήρηση από την εµπειρία µου
στο νοµό, σε σχέση µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θεωρώ απαράδεκτο
το ότι δεν έχουν αποκεντρωθεί εξουσίες στον αντιπεριφερειάρχη
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Για µένα, αυτοδιοίκηση
σηµαίνει αποκέντρωση από τον περιφερειάρχη στον αντιπεριφερειάρχη και όχι µόνο. Μέχρι τον τελευταίο πολίτη πρέπει να φτάσει η δύναµη και η εξουσία, όχι να κρατιέται πολύ ψηλά. Αυτό
έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στο νοµό µου.
Κυρία Υφυπουργέ –και τελειώνω µε αυτό- να κοιτάξουµε και
λίγο τα νοίκια. Έχουµε ένα κτήριο στο νοµό µου, για το οποίο
πληρώνουµε πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ το µήνα, για να είναι
γραφείο ενός στελέχους της αυτοδιοίκησης. Μα, σε εποχή κρίσης µπορούµε να µιλάµε για τέτοια πράγµατα; Τα θέµατα αυτά
πρέπει να τα δείτε.
Τελειώνοντας, θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα βελτιώσει τη
δηµόσια διοίκηση, την οποία έχει τόσο ανάγκη η χώρα µας, ώστε
να µη φτάσουµε στο σηµείο να καταρρεύσουµε οικονοµικά. Διότι
και σήµερα να ξεχρεωθούµε, αν δεν φτιάξουµε το κράτος, αύριο
θα έχουµε τα ίδια προβλήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανωλάκη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Καρδίτσας κ.
Μαρία Θεοχάρη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό
σε όλους µας ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πολίτης στην καθηµερινή του ζωή είναι η ταλαιπωρία
που συνοδεύει κάθε συναλλαγή µε το δηµόσιο. Καθυστερήσεις,
έλλειψη επικοινωνίας ανάµεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες, ωράρια που δεν ευνοούν τον εργαζόµενο, που θα πρέπει να λείψει
από τη δουλειά του για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του,
ακόµη και απροθυµία πολλές φορές µερικών από τους υπαλλήλους. Όχι όλων βέβαια, γιατί υπάρχουν ικανοί και πρόθυµοι δηµόσιοι υπάλληλοι και οφείλω αυτό να το καταθέσω, γιατί έχω
υπηρετήσει τη δηµόσια διοίκηση αρκετά χρόνια.
Όλα αυτά είναι συµπτώµατα ενός δύσκαµπτου συστήµατος
δηµόσιας διοίκησης, τα οποία βιώνουµε όλοι µας σε κάθε έκβαση
του δηµόσιου βίου. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι τα
γραφεία όλων µας συχνά κατακλύζονται από αιτήµατα και παράπονα πολιτών, που, έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο και προσπάθεια, απευθύνονται σε εµάς, για να βρούµε άκρη στις
υποθέσεις τους µε το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρελθόν έγιναν µεµονωµένες προσπάθειες που φυσικά έχουν συµβάλλει στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού, όπως το TAXISNET ή το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας έθεσε ως προτεραιότητα την απλοποίηση διαδικασιών και τη διαφάνεια στη δηµόσια διοίκηση. Πρωτοβουλίες,
όπως το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η ηλεκτρονική διαβούλευση,
άνοιξαν το δρόµο για πιο ουσιαστικό διάλογο µεταξύ δηµόσιων
φορέων και πολιτών. Στόχος µας, όµως, παραµένει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµόσιας διοίκησης, ένας στρατηγικός σχεδιασµός, που θα διευκολύνει τον πολίτη, θα ελαττώνει τους χρόνους
αναµονής και την ταλαιπωρία και θα καταστήσει το σύστηµα περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσµατικό, αναβαθµίζοντας την
ποιότητα των υπηρεσιών.
Πεποίθηση όλων µας είναι ότι αυτόν ακριβώς το σκοπό θα πετύχει το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Εισάγουµε ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο, που περικλείει νέες και υφιστάµενες
υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα από τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται από το κράτος, µέχρι τα
Υπουργεία και τους άλλους αµιγώς δηµόσιους φορείς. Θεσµοθετούµε την ψηφιακή δηµόσια διοίκηση µε διαδικασίες που σε
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πολλές άλλες χώρες θεωρούνται ήδη αυτονόητες, αξιοποιώντας
τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η τεχνολογία, µειώνοντας
δραστικά την ταλαιπωρία, αλλά και τους χρόνους που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θεσµικό πλαίσιο που καθιερώνει το νοµοσχέδιο κινείται σε δυο βασικούς άξονες: Πρώτον,
την ηλεκτρονική επικοινωνία ανάµεσα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και στο δηµόσιο και δεύτερον, την ηλεκτρονική επικοινωνία
µεταξύ των ίδιων των δηµοσίων φορέων. Τα οφέλη για τον πολίτη, την επιχείρηση, τους εργαζόµενους του δηµοσίου, αλλά και
για το κράτος θα είναι πολλαπλά.
Κατ’ αρχάς, ο καθένας από εµάς θα µπορεί πλέον από το σπίτι
ή το χώρο εργασίας του να λαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία
επιθυµεί από την ιστοσελίδα του δηµόσιου φορέα που τον ενδιαφέρει, να υποβάλει αιτήσεις, να ζητά βεβαιώσεις και δικαιολογητικά και να εκπληρώνει τις οικονοµικές ή άλλες υποχρεώσεις του
µέσω διαδικτύου. Πρόκειται για µία τεράστια τοµή στον τρόπο
που έχουµε µάθει παραδοσιακά να συνδιαλεγόµαστε µε το δηµόσιο, που θα συµβάλει στην σηµαντική εξοικονόµηση πόρων
τόσο σε χρόνο και κόστος όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό.
Ας αναλογιστούµε πόση προσπάθεια, χρόνο, αλλά και χρήµα
θα πρέπει να καταβάλει κάποιος συµπολίτης µας, κάτοικος αποµακρυσµένης, ορεινής ή νησιωτικής περιοχής, για να λάβει µια
βεβαίωση ή ένα δικαιολογητικό ή ακόµη και µια απλή πληροφορία που αδυνατεί να βρει µέσα από τις δαιδαλώδεις υπηρεσίες,
όπως λειτουργούν σήµερα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα δηµοκρατικό κράτος του εικοστού πρώτου αιώνα να µην παρέχεται ίση
πρόσβαση όλων στις δηµόσιες υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική διοικητική εξυπηρέτηση αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την εξάλειψη αυτών των ανισοτήτων, ενώ ανοίγει το δρόµο και για άλλου
είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αυτές της υγείας. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους συµπολίτες µου
Καρδιτσιώτες που κατοικούν σε ορεινά χωριά και αποµακρυσµένες περιοχές και αντιµετώπιζαν µέχρι σήµερα αρκετά προβλήµατα στην εξυπηρέτησή τους από δηµόσιες υπηρεσίες.
Παράλληλα, η αυτεπάγγελτη ή µετά από αίτηση αναζήτηση εγγράφων σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα απαλλάσσει επιτέλους
τον πολίτη από την ιδιαίτερα χρονοβόρα, εκνευριστική και πολλές φορές άσκοπη αναζήτηση σειράς δικαιολογητικών για την
απόκτηση του εγγράφου που τον ενδιαφέρει.
Επιπλέον, το νέο ηλεκτρονικό σύστηµα συνδιαλλαγής µε το
δηµόσιο περιορίζει τα φαινόµενα διαφθοράς που έχουν παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, καθώς µειώνεται
η απευθείας επαφή του πολίτη µε το δηµόσιο υπάλληλο.
Για να υλοποιηθεί αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο µε ασφάλεια
και για την εξασφάλιση της πλήρους νοµιµότητας των συναλλαγών, εισάγουµε καινοτοµίες, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, η
ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, η νοµική και αποδεικτική ισχύς των
ηλεκτρονικών εγγράφων και φυσικά όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις που θα εγγυώνται την ασφαλή ψηφιακή συναλλαγή, µε
απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδοµένων κάθε χρήστη
του συστήµατος.
Τα οφέλη του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος για το κράτος
είναι εξίσου σηµαντικά. Απλοποίηση των διοικητικών λειτουργιών, βελτίωση του συντονισµού µεταξύ φορέων, αλλά και µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25%, οφέλη που θα
οδηγήσουν σε τεράστια εξοικονόµηση πόρων για το ελληνικό
κράτος, ύψους περίπου 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ το χρόνο.
Θα ήθελα να κάνω µόνο µια παρατήρηση. Προφανώς, οι νεότερες γενιές είναι ήδη πλήρως εξοικειωµένες στη χρήση των
υπολογιστών και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και δεν θα αντιµετωπίσουν κανένα πρόβληµα στη µετάβαση σε αυτόν τον ψηφιακό τρόπο εξυπηρέτησής τους. Τι γίνεται, όµως, µε τους
µεγαλύτερους σε ηλικία, που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή δεν συνηθίζουν να «σερφάρουν» στο διαδίκτυο;
Αυτοί, εξάλλου, είναι οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων περιοχών,
που κατ’ εξοχήν ωφελούνται από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Θα πρέπει, πιστεύω, να υπάρξει κάποια τεχνική υποστήριξη, τρόπον τινά, ίσως µέσω ΚΕΠ ή µε τηλεφωνικά κέντρα που θα εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας και συµβουλευτικών υπηρεσιών
σε όσους δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν το internet για τη
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διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τοµή που επιχειρούµε µε το
παρόν νοµοσχέδιο θα αλλάξει άρδην τα δεδοµένα στον τρόπο
συναλλαγής των πολιτών και των επιχειρήσεων µε το κράτος και
τις υπηρεσίες του. Γυρίζουµε σελίδα και προσαρµοζόµαστε στην
ψηφιακή εποχή. Εκµεταλλευόµαστε όλες τις δυνατότητες, που
µας προσφέρει η τεχνολογία και γλιτώνουµε χρόνο, κόπο και
έξοδα. Μόνο κερδισµένοι µπορούµε να βγούµε απ’ αυτό το νέο
θεσµικό πλαίσιο, τόσο o καθένας από εµάς, ως πολίτης, όσο και
το δηµόσιο και οι φορείς και οι υπηρεσίες που το αποτελούν. Πιστεύω ότι όλοι θα επικροτήσουµε αυτήν την τεράστια προσπάθεια και θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοχάρη.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηλείας, να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο πραγµατεύεται το αυτονόητο
που προκύπτει από τον τίτλο του Υπουργείου, που είναι και «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», και το αυτονόητο της εποχής, που
είναι η χρήση του διαδικτύου και των σύγχρονων µέσων της τεχνολογίας, για να βελτιώνουµε την ποιότητα ζωής.
Δυστυχώς, σε αυτό το αυτονόητο της εποχής κάποιοι είναι
τόσο οπισθοβαρείς που αρνούνται ακόµη και αυτό. Βεβαίως,
αυτά είναι προφάσεις εν αµαρτίαις και εδώ προδίδονται και οι
προθέσεις για την αγωνία του παρόντος και του µέλλοντος της
χώρας, όταν η διαφωνία σε µία ρύθµιση του αυτονόητου έγκειται
σε επιφυλάξεις για τις διατυπώσεις, για τον τίτλο, για τις προθέσεις που είχαν κάποιοι στο παρελθόν, αλλά δεν πρόλαβαν. Εν
πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι όλοι κρίνονται από το έργο που
αφήνουν και όχι απ’ αυτό που σχεδίαζαν και δεν πρόλαβαν να
κάνουν.
Επειδή οµιλούµε πλέον για το ενιαίο ελληνικό διοικητικό σύστηµα, το οποίο απαρτίζεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του
κράτους, τα Υπουργεία και τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες, από
την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήµους, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και τις δηµόσιες επιχειρήσεις, θέλω να πω ότι αυτό είναι το ενιαίο
ελληνικό διοικητικό σύστηµα, από το οποίο ο πολίτης προσλαµβάνει υπηρεσίες. Ο πολίτης, ξέρετε, δεν ενδιαφέρεται και πολύ
για το πώς παράγονται οι υπηρεσίες µέσα σε αυτό το σύστηµα
και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και εύκολο να βάλουµε τον πολίτη µέσα στη διαδικασία, για να αντιληφθεί τις δυσκολίες και να
δείξει κατανόηση γιατί δεν παίρνει καλές υπηρεσίες. Νοµίζω ότι
δική µας δουλειά είναι να βελτιώνουµε τις παραγόµενες και παρεχόµενες υπηρεσίες.
Έτσι, λοιπόν, εάν κάνουµε µία σύντοµη αναδροµή στα τελευταία χρόνια, ποιος έχει συµβάλει σε αυτήν την υπόθεση; Νοµίζω
ότι η υπεροχή της κυβερνητικής παράταξης είναι συντριπτική
απέναντι σε κάποιους οι οποίοι ακόµη επιµένουν να βαδίζουν κοιτώντας προς τα πίσω.
Θέλετε να θυµίσω, η συνταγµατική κατοχύρωση του ΑΣΕΠ,
τίνος πρωτοβουλία ήταν; Μεγάλη τοµή για το πώς πρέπει να προσλαµβάνεται ένας υπάλληλος στο δηµόσιο. Να θυµίσω ποιος
έφερε το νόµο που ρύθµιζε τη διαδικασία, για να καταλάβει κάποιος θέση ευθύνης στο δηµόσιο, όπου τελικά και αυτό ήταν µία
τοµή. Ποιος νοµοθέτησε τα ΚΕΠ; Ποιος νοµοθέτησε το Σώµα
Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης; Ποιος νοµοθέτησε
τη χρήση του διαδικτύου στο δηµόσιο που και σήµερα ενισχύεται, αλλά και κυρίως µέσω της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» και της υποχρεωτικής ανάρτησης των αποφάσεων των στελεχών της διοίκησης στο
διαδίκτυο; Όλα αυτά, νοµίζω ότι είναι γνωστό στους Έλληνες πολίτες ποιος τα νοµοθέτησε.
Επίσης, είναι γνωστό ποιος νοµοθέτησε τη συνέντευξη, για να
υπονοµεύσει το ΑΣΕΠ, ποιος εξίσωσε στη διαδικασία για την κατάληψη θέσης ευθύνης στο δηµόσιο τους αποφοίτους λυκείου
µε τους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων και διπλώµατος ξένης
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γλώσσας. Αυτές είναι οι χειροπιαστές διαφορές. Βεβαίως, δεν
έχουµε την ποιότητα των υπηρεσιών που αξίζουν στον Έλληνα
πολίτη, όµως, υπάρχουν τα µετρηµένα, τα συγκεκριµένα βήµατα
και υπάρχουν, αν θέλετε, και συγκεκριµένες κινήσεις τροχοπέδη
αυτής της προσπάθειας.
Σήµερα, λοιπόν, µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις λοιπές διατάξεις –όπου οι λοιπές
διατάξεις είναι πολύ σηµαντικές- επιχειρείται ένα νέο βήµα προόδου. Σαφώς ζούµε στην εποχή της ταχύτητας και η χρήση του
διαδικτύου είναι ταχύτητα. Προσφέρει περισσότερη ασφάλεια
στη συναλλαγή και περισσότερη διαφάνεια. Το φαινόµενο της
χειραψίας, µεταξύ δηµόσιου υπαλλήλου, λειτουργού και πολίτη
είναι ένα φαινόµενο που στην Ελλάδα έχει τόση µεγάλη συχνότητα και βεβαίως, αυτή η χειραψία εµπεριέχει πολλούς άλλους
κινδύνους και πολλές φορές είναι η χειραψία της διαφθοράς.
Σήµερα, λοιπόν, που έχουµε σε ανάπτυξη την τοπική αυτοδιοίκηση µέσω της νέας µορφής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», νοµίζω, κύριε
Υπουργέ, µε βάση µια µεγάλη ανακατάταξη που γίνεται σε όλες
τις µορφές του δηµοσίου και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, ότι θα πρέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» να είναι αυτός ο δηµόσιος φορέας, ο οποίος τελικά θα
αθροίσει αυτές τις υπηρεσίες. Κάποτε µιλούσαµε για µίνι διοικητήρια σ’ αυτές τις ενότητες. Σήµερα νοµίζω ότι µπορούν τα ΚΕΠ,
για παράδειγµα, να προσφέρουν µια σειρά από υπηρεσίες µέσω
των δήµων, όπως τώρα πάµε για κατάργηση των εφοριών. Μπορεί να πάµε σε εφορίες-ΚΕΠ. Όλα αυτά, όµως, πρέπει να τα συντονίζει κάποιος. Και καλύτερος φορέας από την τοπική
αυτοδιοίκηση, από το νέο καλλικρατικό δήµο, δεν νοµίζω ότι
υπάρχει.
Θα πρέπει, λοιπόν, να προστατεύσουµε τη νέα µορφή διοίκησης, γιατί πράγµατι είναι αυτοδιοίκηση και µάλιστα αποκεντρωµένη βαθµίδα διοίκησης. Δεν είναι µόνο αναπτυξιακός, αλλά και
κοινωνικός φορέας. Παρέχει µεγάλο ποσοστό υπηρεσιών στον
πολίτη. Θα πρέπει τελικά να αθροίσουµε και να παρέχουµε αυτές
τις υπηρεσίες µέσα από τις δοµές της αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα επιτυγχάνεται µικρότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη, αλλά και µείωση του κόστους λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών. Μόνο τη στέγαση αυτών των υπηρεσιών να δει κάποιος, στις δύσκολες οικονοµικές µέρες που περνάµε, θα διαπιστώσει ότι θα εξοικονοµήσει πολύ µεγάλα ποσά υπέρ του
δηµοσίου.
Νοµίζω ότι µέσα από τις λοιπές διατάξεις επιχειρείται µια περαιτέρω ενίσχυση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Κι εγώ θα πρότεινα, για
να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι δήµαρχοι, στη διάταξη
που αναφέρεται για έναν ειδικό συνεργάτη ΔΕ, αυτός ο ειδικός
συνεργάτης να είναι µε εµπειρία και να υπάρχει και άλλος ένας
ειδικός συνεργάτης ΔΕ, χωρίς εµπειρία. Νοµίζω ότι υπάρχει ένα
κεφάλαιο γνώσης από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει
χρόνια δίπλα σε αιρετούς στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο
δεν πρέπει να απαξιωθεί. Βεβαίως, πρέπει να δώσουµε προτεραιότητα στα παιδιά, που έχουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία της γνώσης, αλλά και η εµπειρία είναι κάτι το οποίο δεν
µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.
Επίσης, υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στη λειτουργία των
δήµων, τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από «παλιές αµαρτίες».
Σας αναφέρω, για παράδειγµα, στο Δήµο του Πύργου όπου
υπάρχει ένα πρόβληµα µεγάλο σε σχέση µε την ανακάλυψη εικονικών τιµολογίων από το παρελθόν και αυτό το εύρηµα δυστυχώς, έχει οδηγήσει τις οικονοµικές υπηρεσίες του κράτους να
µπλοκάρουν, να δεσµεύσουν, ένα µεγάλο µέρος των χρηµατοδοτήσεων του Δήµου. Ουσιαστικά, δεν έχουν πάρει ακόµα τα
βοηθήµατα πρόνοιας όσοι συµπολίτες µας έχουν αυτήν την ανάγκη. Νοµίζω ότι αυτό κάπως ρυθµίζεται. Θα πρέπει, όµως, τελικά
σε αυτά τα καινούργια βήµατα της αυτοδιοίκησης να µην την
αντιµετωπίζουµε ως έναν επιτηδευµατία της αγοράς, αλλά ως
ένα καθαρά κοινωνικό φορέα, έναν αναπτυξιακό φορέα του
οποίου τις δράσεις, καλές ή κακές, τις υφίσταται ο πολίτης.
Μπλοκάροντας την τοπική αυτοδιοίκηση, ουσιαστικά δηµιουργούµε στον πολίτη πρόβληµα.
Νοµίζω ότι σήµερα είναι µία σηµαντική µέρα για το ενιαίο ελληνικό διοικητικό σύστηµα. Η αυτονόητη ενσωµάτωση της νέας
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τεχνολογίας στη λειτουργία του κράτους αποτελεί την επανάσταση στο αυτονόητο, όπως λέει και ο Πρόεδρός µας Γιώργος
Παπανδρέου και θα πρέπει σ’ αυτό το αυτονόητο όλοι να συµβάλουµε. Τελικά, σ’ αυτήν τη χώρα δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, απ’ ό,τι φαίνεται ούτε στο αυτονόητο. Ενώ οι εποχές
επιβάλλουν να συµφωνήσουµε σε πιο σηµαντικά ζητήµατα, εµείς
αντιστεκόµαστε στο αυτονόητο. Νοµίζω ότι κάποιοι πρέπει να
προσέξουν τις στιγµές που ζούµε. Είναι στιγµές ιστορικής διάστασης. Δεν είναι ένας ουδέτερος πολιτικός χρόνος, όπου ο καθένας µπορεί να βρίσκει προφάσεις για να διαφωνεί. Ο ιστορικός
του µέλλοντος θα κρίνει, βεβαίως, αλλά µην απεµπολούµε το
παρόν, το οποίο είναι καθοριστικό για το µέλλον µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αντωνακόπουλο.
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 έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από το 40ο δηµοτικό σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Ηρακλείου να λάβει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρω το νήµα από εκεί που το άφησε ο προηγούµενος συνάδελφος, ο αγαπητός κ. Αντωνακόπουλος, και θα πω και εγώ
µε τη σειρά µου, κύριε Υπουργέ, ότι ο µελετητής της εξέλιξης
της πορείας του ελληνικού κράτους θα έχει έναν µεγάλο προβληµατισµό, εάν η τοµή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι η µεγαλύτερη
τοµή που έγινε τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό κράτος ή αν
είναι αυτό το νοµοσχέδιο, που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί πιστεύω ότι η τοµή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» αφορά το οργανωτικό κοµµάτι, το πώς οργανώνεται η πολιτεία, ενώ αυτή εδώ
η τοµή αφορά τη λειτουργία του κράτους, που είναι και το µεγάλο πρόβληµα, ιδιαίτερα του ελληνικού κράτους.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, πιστεύω πραγµατικά ότι ο ιστορικός του µέλλοντος θα σταθεί µε πολλή προσοχή και ιδιαίτερα
στο εάν εµείς καταφέρουµε αυτήν την τοµή να την κάνουµε να
πετύχει. Και είναι στο χέρι µας. Είναι στο χέρι όλων των πτερύγων της Ελληνικής Βουλής. Είναι στο χέρι των δηµοσίων υπαλλήλων και είναι στο χέρι των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει τα
πράγµατα να τα ξεκαθαρίσουµε, γιατί έχουν φθάσει στο απροχώρητο.
Όλοι µας µιλάµε για τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας, όλοι
µας µιλάµε για τη δυσλειτουργία του ελληνικού κράτους και δεν
είναι µόνο ότι υφιστάµεθα τις συνέπειες ενός τεράστιου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, που είναι ένα µείζον θέµα και το αντιλαµβανόµαστε όλοι, αλλά είναι και ότι µέσα από αυτήν την
λειτουργία, κύριε Υπουργέ, περνάει µία λαθεµένη αντίληψη στην
κοινωνία. Και αυτή η λαθεµένη αντίληψη έχει να κάνει µε το τεµπελιό, έχει να κάνει µε το ότι: τίποτε δεν πρόκειται να διορθωθεί,
όλα έτσι θα συνεχιστούν, ή µε το ότι: εµείς δεν µπορούµε να προχωρήσουµε. Και βεβαίως, οι αρνητικές επιπτώσεις από τη µη λειτουργία, τη σωστή λειτουργία θα έλεγα, της ελληνικής δηµόσιας
διοίκησης είναι τεράστιες και στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και στο
ίδιο το κράτος.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια και µε αυτό το σκεπτικό πιστεύω
ότι αυτή η τοµή θα µπορούσε να είναι η πραγµατικά ιστορική
τοµή που θα αξιολογήσει µε πολύ θερµά λόγια ο ιστορικός του
µέλλοντος.
Θυµάµαι, κύριε Υπουργέ, από το 2003 που είχαµε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχα την τιµή να προεδρεύω
του Συµβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών, ότι κάναµε τότε µία
υπεράνθρωπη προσπάθεια να περάσουµε την οδηγία, που
αφορά την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δηµόσιου
τοµέα. Αυτό, δηλαδή, που σήµερα εσείς εδώ πάτε να αξιοποιήσετε. Υπήρχαν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο θα πρέπει όλα τα
έγγραφα να γίνονται γνωστά. Υπήρχε, δηλαδή, µία αντίληψη που
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έχει να κάνει µε παρωχηµένες εποχές, µία αντίληψη που δεν συνάδει µε µία πρόοδο και µία εξέλιξη που πρέπει να έχει αυτός ο
τόπος.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα έχετε λάβει υπ’ όψιν σας, στο
βαθµό που θα µπορούσαν πραγµατικά να µας δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουµε, όπως πρέπει να προχωρήσουµε και
όπως περιµένει από εµάς ο ελληνικός λαός. Και το λέω αυτό,
γιατί πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια και όµως προσπάθειες ουσιαστικές για να υπάρξει θετικό αποτέλεσµα, δεν έχουν γίνει στην
πράξη.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η τοµή σας σήµερα είναι πραγµατικά καίριας σηµασίας και µεγάλης σπουδαιότητας ταυτόχρονα.
Έχει σηµασία να πω ότι όλα αυτά τα οποία διαλαµβάνονται στο
νοµοσχέδιο, µιας και µιλάµε επί της αρχής, είναι αυτά που χρειάζονται να έχει ένα σχέδιο νόµου που καθιερώνει έναν καινούργιο τρόπο λειτουργίας. Εγώ θα έλεγα να µην ακούσετε καµµία
φωνή που να σταµατάει αυτή την εξέλιξη. Ανοίξτε τα πράγµατα,
πέρα για πέρα, δια παντός δώστε τη δυνατότητα στους πολίτες
να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που είναι, αν θέλετε, η
ευχή που έχουµε σήµερα µπροστά µας, είναι το δώρο του Θεού
που έχουµε µπροστά µας, γιατί µόνο µε την αξιοποίηση αυτών
των τεχνολογιών µπορούµε να ξεπεράσουµε µε γρήγορους ρυθµούς τα πράγµατα, γιατί αυτό έχει σηµασία και όχι όποτε εξελιχθούν από µόνα τους τα πράγµατα, όπως έχουν διαµορφωθεί.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά που αναφέρονται
στα άρθρα, ενδεχοµένως και µε βελτιώσεις, µπορεί να είναι
ακόµη καλύτερα και αποτελεσµατικότερα. Θέλω όµως να σταµατήσω στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι το κεφάλαιο των λοιπών διατάξεων, που αφορά κάποιες ρυθµίσεις επιµέρους
θεµάτων. Θα έλεγα ότι αυτό το κεφάλαιο -γιατί στα άλλα συµφωνώ, δεν νοµίζω ότι µπορώ να κάνω κάποια παρατήρηση, ενδεχοµένως να κάνω στα άρθρα προσθήκες- είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Εκεί, πραγµατικά, θα πρέπει να αρχίσει να διαχέεται
στη δηµόσια διοίκηση, µέσα από αυτές τις λοιπές διατάξεις,
αλλά και τις άλλες αλλαγές που ενδεχοµένως θα επιχειρήσετε
να φέρετε, ότι το κράτος κάποια στιγµή θα πρέπει να λειτουργεί
µε βάση συγκεκριµένους στόχους. Οι στόχοι είναι να γίνουν οι
δουλειές που έχει αναλάβει να κάνει το κράτος. Με βάση αυτές
τις δουλειές, δηλαδή µε βάση το αποτέλεσµα που πρέπει να επιτύχει, να γίνεται η αξιολόγηση των πάντων και βεβαίως η δοµή
των υπηρεσιών και βεβαίως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Γιατί, εάν το κάνουµε έτσι και το λιγότερο κράτος θα κάνουµε
µία πραγµατικότητα, αλλά και η ευελιξία που πρέπει να έχουν οι
επιµέρους φορείς, οι υπηρεσίες και τα Υπουργεία του κράτους
θα αποκτηθεί και θα λειτουργήσουν στον καλύτερο, δυνατό
βαθµό και βεβαίως, οι υπάλληλοι θα νιώσουν ότι εφ’ όσον εµείς
αποδίδουµε στη δουλειά για την οποία έχουµε προσληφθεί, για
την οποία έχουµε ταχθεί να κάνουµε και έχουµε ορκιστεί να την
κάνουµε, πληρωνόµαστε καλύτερα, έχουµε καλύτερη εξέλιξη,
και όλα αυτά είναι το βασικό στοιχείο, ώστε να προχωρήσουν
πράγµατα και να ξεπεραστούν προβλήµατα του παρελθόντος.
Έχουµε υποχρέωση να δώσουµε τη δυνατότητα στο ελληνικό
κράτος να ξεπεράσει τα προβλήµατα της γραφειοκρατίας, να ξεπεράσει παρωχηµένες αντιλήψεις, να δηµιουργήσει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του µέλλοντος και µάλιστα, µία ανάπτυξη
που θα έχει σαν στόχο ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, όπως εµείς
συνηθίζουµε να λέµε. Δεν θα είναι ένα µοντέλο του βολέµατος,
αλλά θα είναι ένα µοντέλο της παραγωγής, του αποτελέσµατος
και ως τέτοιο, πραγµατικά, θα µπορεί να δώσει µέλλον και προοπτική στις επόµενες γενιές.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι και εσείς είστε της ίδιας λογικής
–το έχω διαπιστώσει στην πράξη και από τα σχέδια νόµου που
έχουν έρθει εδώ- αλλά πρέπει να προσέξουµε πάρα πολύ το κοµµάτι της εφαρµογής. Το κοµµάτι της εφαρµογής είναι το κρίσιµο,
διότι εάν οι ρυθµοί είναι νωχελικοί, είναι αργοί, τα πράγµατα θα
παραµείνουν. Δυστυχώς, η συνήθεια στη δηµόσια διοίκηση έχει
φοβερές δυνάµεις. Και αυτές οι φοβερές δυνάµεις αν δεν ανατραπούν, δεν θα µπορούµε να προχωρήσουµε.
Σας καλώ, λοιπόν, να αλλάξετε τα δεδοµένα παντού και σε ό,τι
αφορά τους δηµόσιους υπαλλήλους και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους. Μετρήστε το αποτέλεσµα και τους στό-
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χους που βάζετε, για να υπάρξουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα
και να είστε σίγουρος ότι, σε συνδυασµό µε αυτό το σχέδιο
νόµου εδώ, που θεωρώ ότι είναι η µεγαλύτερη τοµή, ακόµη και
από αυτή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα έχετε πετύχει εκείνο το στόχο
που πρέπει να πετύχουµε σήµερα, αν θέλουµε το ελληνικό κράτος να είναι βιώσιµο στο µέλλον, εάν θέλουµε το ελληνικό κράτος
να έχει προοπτική και κυρίως να µη λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας και σε βάρος της µεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατάκη.
Παρακαλείται ο κ. Μιχαήλ Μπεκίρης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας του νοµού Αχαΐας, να λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρία και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση µάς παρουσιάζει σήµερα µία έκθεση ιδεών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µία έκθεση που θα ήταν ίσως χρήσιµη σε µία
γενικόλογη διάλεξη για τη χρησιµότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δηµόσια διοίκηση, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι χρήσιµη για τη δηµιουργία νοµοσχεδίου και την
υλοποίηση σχετικής πολιτικής δράσης.
Ακολουθείτε και εσείς ως Υπουργείο την πεπατηµένη των θεωρητικών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων του συνόλου της Κυβερνήσεως Παπανδρέου, που αδυνατούν να αγγίξουν τον
πυρήνα των προβληµάτων και αρκούνται σε βαρύγδουπους τίτλους µηδενικής ουσίας και ανύπαρκτης αποτελεσµατικότητας.
Δεν µπορείτε να ξεφύγετε ούτε εδώ από τη µνηµονιακή σας λογική και τις άστοχες πολιτικές σας επιλογές, που δεν δίνουν λύση
σε προβλήµατα, ενώ επαυξάνουν µε τροµερή ταχύτητα την ήδη
βεβαρηµένη κατάσταση της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Ενδεικτικό της αναποτελεσµατικότητας και της προχειρότητας
που σας διακρίνει είναι η επισήµανση του Αντώνη Σαµαρά µετά
τη συνάντησή του µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, όπου τόνισε πως, παρά τις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού, το έλλειµµα του 2010 ήταν 10% και σήµερα η Ευρώπη προβλέπει και
για το 2011 και για το 2012 έλλειµµα 10%. Με απλά λόγια, διαλύσατε την Ελλάδα για να κάνετε «µία τρύπα στο νερό». Διαλύσατε τον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό της χώρας και ακόµη και
σήµερα δεν έχετε αντιληφθεί το µέγεθος του εγκλήµατος το
οποίο έχετε διαπράξει.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κατά
την προσφιλή τακτική της, δεν αναγνωρίζει τίποτε. Μιλά σαν να
µην υπήρχε τίποτε πριν από αυτή, σαν να µην έγινε τίποτε πριν
από τον Οκτώβριο του 2009. Μικροψυχία σας χαρακτήριζε όταν
ήσασταν στην Αντιπολίτευση, µικροψυχία σας χαρακτηρίζει και
σήµερα που είστε Κυβέρνηση. Δεν θα µπορούσε, βέβαια, να γίνει
κάτι διαφορετικό ή καλύτερα δεν θα περίµενε κανείς κάτι διαφορετικό από εσάς.
Σας ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ζώης,
το παράδειγµα µε τα ΚΕΠ και τον κ. Μπένο, που συνέλαβε την
ιδέα της δηµιουργίας τους. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
τον τίµησε και δεν στάθηκε σε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
Τον τίµησε, παρά το γεγονός ότι τα ΚΕΠ βρίσκονταν σε τραγική
κατάσταση και από οικονοµικής πλευράς, αλλά και από έλλειψη
θεσµικού πλαισίου.
Σήµερα εµείς δεν ζητούµε κάτι αντίστοιχο. Μη µηδενίζετε
όµως και τα πάντα. Είναι κρίµα, ιδιαίτερα σήµερα που όλοι µιλούν
για συναίνεση. Είναι κρίµα να συµπεριφέρεστε µε τέτοια µικροψυχία και να επιδεικνύετε µία πολιτικάντικη τακτική, που θα ταίριαζε ασφαλώς σε άλλες περιόδους. Δυστυχώς δεν διορθώνεστε
µε τίποτε, γιατί στην πραγµατικότητα δεν ζητάτε συναίνεση, ζητάτε συνενοχή.
Δεν µπορείτε να αγνοείτε µία σειρά νόµων και αποφάσεων της
Κυβέρνησης Καραµανλή, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη µείωση της γραφειοκρατίας και στην προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Σας αναφέρω ενδεικτικά το εξής. Τη χρήση της
ψηφιακής υπογραφής, της τηλεφωνικής γραµµής 1500 για να
µπορούν οι πολίτες να παραγγέλνουν τα πιστοποιητικά τους, τον
εκσυγχρονισµό και τη θεσµική θωράκιση των ΚΕΠ, την αυτοµατοποίηση και την διεκπεραίωση υποθέσεων από τη διοίκηση. Δια-
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κόσια έντεκα πιστοποιητικά, που αναζητούνται κυρίως από τις
υπηρεσίες, παρέχονται αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες. Δηµιουργήσαµε την εθνική δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» και εσείς σήµερα δεν έχετε καν το θάρρος να την ονοµατίσετε σε αυτή την
Αίθουσα. Αξιοποιήσαµε τα κοινοτικά κονδύλια, όταν σήµερα η
απορρόφηση, εξαιτίας των δικών σας παραλείψεων και λαθών,
δεν ξεπερνά το 5%. Τελικά, τι έχετε κάνει αυτούς τους δεκαεννέα
µήνες; Δυστυχώς τίποτε. Και αυτό δεν αποτελεί µία συνήθη πολιτική προσέγγιση, αλλά τη σκληρή αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ευρηµατικότητα σε τίτλους και
η επένδυση των νοµοσχεδίων µε αόριστο ή µάλλον µε άριστο και
άυλο επικοινωνιακό µανδύα, διακρίνει όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης Παπανδρέου. Εάν κάποιος άκουγε
απλά τον τίτλο του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου µπορεί και να πίστευε –αν βέβαια δεν σας ήξερε καλά- ότι µε αυτή την προσπάθειά σας η Ελλάδα από την εποχή της γραφοµηχανής περνάει
αυτόµατα στην τεχνολογία της οπτικής ίνας, ότι αύριο το πρωί
όλες οι δυσλειτουργίες που είχαν προκύψει από τους άλλους,
τους προηγούµενους, τους κακούς, ξεπερνιούνται αυτόµατα και
οι πολίτες πλέον θα απολαµβάνουν έναν δηµόσιο τοµέα, χωρίς
γραφειοκρατία, χωρίς διαπλοκή και διαφθορά, χωρίς τις ανυπέρβλητες διαδικασίες που καθηµερινά ταλαιπωρούν τους συναλλασσόµενους πολίτες, ότι η Ελλάδα µετατρέπεται, ως δια
µαγείας, σε µία όαση επιχειρηµατικών δράσεων, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι µε τις µέχρι σήµερα επιλογές σας κατευθύνετε και την
οικονοµία και το επιχειρείν σε αντίθετη από την ορθή και επιδιωκόµενη κατεύθυνση.
Δυστυχώς, η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική από
αυτή που φαντάζεστε, γιατί δεν πιστεύω πως τη ζείτε. Αντί να
υπερβείτε τους εαυτούς σας και να καταστήσετε άµεσα το δηµόσιο τοµέα ελκυστικό και σε πολίτες και σε επιχειρήσεις, αντί
να συγκρουστείτε µε κατεστηµένες νοοτροπίες, αντιλήψεις και
οµάδες που ανήκουν ασφαλώς στο δικό σας χώρο, αρκείστε σε
µία αντιπαράθεση µε το παρελθόν, που εκτός του ότι δεν σας
συµφέρει, δεν εξυπηρετεί σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία απολύτως τίποτε. Αντί για φυγή, λοιπόν, προς τα εµπρός, µε ρεαλιστική
αξιοποίηση όσων παραλάβατε και µε δυναµική για το µέλλον,
αποκαλύπτετε το πραγµατικό σας πρόσωπο και ταυτίζεστε µε τις
χειρότερες ιδεολογικές σας ρίζες.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα για όσα υποστηρίζουµε δεν
είναι άλλο από το για να λειτουργήσει αυτό το νοµοθέτηµα. Η
κατά φαντασία σας µεταρρύθµιση χρειάζεται τουλάχιστον είκοσι
έξι απλές και κοινές υπουργικές αποφάσεις, έξι προεδρικά διατάγµατα και µία σειρά διαδικασιών, που στην ουσία ακυρώνουν
την όποια διάθεση για καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Αφήστε δε, που όσα υποτίθεται πως υλοποιεί το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι µία εκ νέου τακτοποίηση όλων εκείνων των
ρυθµίσεων που υλοποίησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Αντί, λοιπόν, να επαίρεσθε, καλύτερα να απολογείσθε για τα
λάθη σας, τις καθυστερήσεις σας, τις παραλείψεις σας, τις
λάθος επιλογές σας, την κατάντια που βιώνουµε ως χώρα εξαιτίας σας. Θα έχουµε, όµως, την ευκαιρία στην κατ’ άρθρον συζήτηση να αποδοµήσουµε πλήρως την υποτιθέµενη
πρωτοβουλία σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση Παπανδρέου έχει
οδηγήσει σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα τη χώρα µας στο τέλµα
της ύφεσης και στην ψυχολογία της παρακµής. Το χειρότερο,
όµως, είναι ότι αντί να κατανοήσει την ποιότητα και τον ποσότητα
των λανθασµένων επιλογών της, συνεχίζει ακάθεκτη προς την
ίδια λανθασµένη πορεία.
Ικανοποιούνται από ανούσιους µονολόγους και προβολή ανύπαρκτου έργου. Η επικοινωνιακή και προσωπική τους επαφή µε
την κοινωνία έχει εδώ και καιρό χαθεί τελείως. Αρνούνται πεισµατικά να ακούσουν άλλες προτάσεις βιώσιµης εξόδου της χώρας
από την κρίση, ως άνοιγµα στην ελπίδα και την προοπτική, προτάσεις που δίνουν έµφαση στην επανεκκίνηση της οικονοµίας,
όπως αυτή που παρουσίασε προ ηµερών στο Ζάππειο ο Αντώνης
Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία. Αρκούνται στη µετριότητα της
αναιτιολόγητης ακινησίας. Αποτελούν ήδη παρελθόν, όχι γιατί το
θέλουν, αλλά γιατί απλά δεν µπορούν.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας
Πολατίδης, Βουλευτής Σερρών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ορίστε, κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αναµφισβήτητο ότι η συγκεκριµένη πρωτοβουλία κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Πράγµατι, όλοι οι Έλληνες ζητούν
ένα κράτος που δεν θα τους ταλαιπωρεί, ένα κράτος που δεν θα
απαιτεί από αυτούς να µεταφέρουν από τη µία υπηρεσία στην
άλλη χαρτιά, ενώ µπορεί να γίνει η επικοινωνία µεταξύ τους.
Όλοι οι Έλληνες πιστεύουν ότι το κράτος δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά τόσο στις σχέσεις του µε τον πολίτη, αλλά και στις
σχέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών µεταξύ τους. Από εκεί και
πέρα πρέπει να δούµε αν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο λύνει
αυτό το υπαρκτό πρόβληµα. Πραγµατικά κάνει αυτές τις απαραίτητες τοµές, στοχεύει στην επίλυση του προβλήµατος µε ουσιαστικό τρόπο; Αυτό µένει να αποδειχθεί. Εγώ νοµίζω ότι δεν το
κάνει.
Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται επίκληση του άρθρου 5Α του
Συντάγµατος, που λέει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην
πληροφορία, και σε αυτή που διακινείται ηλεκτρονικά και στην
υπόλοιπη. Αυτό, κύριε Υπουργέ, ισχύει για τους Βουλευτές; Οι
Βουλευτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, ναι ή
όχι; Περιµένω την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε, κύριε Πολατίδη. Δεν είναι ανάγκη να απαντήσει τώρα ο κύριος Υπουργός.
Κρατάει σηµειώσεις.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Να απαντήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα απαντήσει εν καιρώ
τω δέοντι.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Θα σας αναφέρω, λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς αρνείται η Κυβέρνησή σας να
δώσει πληροφορίες σε Βουλευτές.
Στις 7-7-2010 υποβάλλω προς το Υπουργείο Παιδείας µία ερώτηση σχετικά µε το πρόγραµµα εκπαιδεύσεως µουσουλµανοπαίδων, για το πόσο κόστισε, αν πέτυχε τους σκοπούς του κ.λπ..
Στις 17 Σεπτεµβρίου 2010 απαντά το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς
να δίνει τα συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία που ζητώ.
Επανέρχοµαι την 1η Οκτωβρίου και ζητώ εκ νέου τα στοιχεία
που δεν έδωσε. Με µία προσβλητικότατη απάντηση το Υπουργείο Παιδείας της κ. Διαµαντοπούλου και του υπολοίπου συνονθυλεύµατος της λέσχης Μπίλντερµπεργκ απαντάει ότι τα
στοιχεία υπάρχουν. Παραπέµπει το Βουλευτή σε κάποια ιστοσελίδα του Υπουργείου. Δεν θέλει να δώσει τα στοιχεία. Προφανώς
θέλει να κάνει οικονοµία για το χαρτί. Φυσικά στη συγκεκριµένη
ιστοσελίδα δεν υπάρχει τίποτα.
Επανέρχοµαι µε τρίτη ερώτηση στις 8-12-2010, στην οποία
απαξιοί να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας που νοιάζεται ως
µέλος αυτής της Κυβερνήσεως για τη διαφάνεια και την πληροφόρηση.
Ως αναπάντητη αυτή η ερώτηση, έρχεται να συζητηθεί στη
Βουλή. Η κ. Γεννηµατά, που είχε την ευθύνη να απαντήσει, δηλώνει ψέµατα –τονίζω τη λέξη «ψέµατα» και να καταγραφεί στα
Πρακτικά- ότι θα καταθέσει δήθεν τα στοιχεία στα Πρακτικά της
Βουλής και δεν τα καταθέτει.
Επανέρχοµαι στις 29 Μαρτίου µε νέα ερώτηση, όπου ζητώ τα
στοιχεία και απαξιοί να απαντήσει. Αυτή είναι η διαφάνεια για την
οποία µιλάµε; Έτσι θα απαντήσετε και στον απλό πολίτη, όταν
απαξιοίτε να απαντήσετε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να
δώσετε στοιχεία για ένα θέµα όπου η οσµή των σκανδάλων είναι
µεγάλη;
Υπάρχουν καταγγελίες από εφηµερίδες ότι στην κυριολεξία
έγινε πάρτι από ορισµένους τουρκολάγνους µε το αζηµίωτο, για
να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα της Τουρκίας στο συγκεκριµένο θέµα, αλλά και να γεµίσουν τις τσέπες. Από πού θα τα πάρουµε αυτά τα στοιχεία; Τα καταθέτω στα Πρακτικά για να δει
το Σώµα την απαξίωση που υπάρχει σε ολόκληρη τη Βουλή, όχι
σ’ ένα συγκεκριµένο Βουλευτή ή σ’ ένα συγκεκριµένο κόµµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-
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νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας πάµε, λοιπόν, στα θέµατα που δεν θέλετε να κρύψετε, γιατί
υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που θα είναι στεγανά. Να δούµε
αν θα εδεήσει να δώσει τα στοιχεία το Υπουργείο Παιδείας, µετά
από αυτήν την αναφορά και την επιστολή που θα στείλω στον
Πρόεδρο της Βουλής.
Γιατί εµπόδιζε το µέχρι σήµερα υπάρχον νοµικό πλαίσιο την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Εγώ από προσωπική εµπειρία θα
σας πω ότι ήδη από το 2001 υπήρχε η δυνατότητα, από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, να λαµβάνουµε τις
πληροφορίες σχετικά µε το αν έχει εκκαθαριστεί η δήλωσή µας,
εισάγοντας το ΑΦΜ µας. Και τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ήταν. Γιατί
τότε µπορούσε να το κάνει; Γιατί το τότε υπάρχον νοµικό πλαίσιο
δεν απαγόρευε αυτή τη λειτουργία;
Δηλώνετε µέσα στο νόµο ότι υποχρεώνετε τις δηµόσιες υπηρεσίες να κάνουν το ένα ή το άλλο. Προδιαγραφές γι’ αυτήν την
επικοινωνία µεταξύ τους έχετε βγάλει; Τα παραπέµπετε όλα σε
υπουργικές αποφάσεις. Το κυριότερο όµως είναι το εξής: Υπάρχει η υποδοµή; Έχετε φτιάξει εσείς αυτήν την πληροφοριακή
υποδοµή που θα σηκώσει όλο αυτό το βάρος ή θα επικαλείται
κάθε υπηρεσία έλλειψη κονδυλίων και των απαραίτητων υποδοµών, ούτως ώστε να κατορθώσει να κάνει όλα αυτά που υποχρεώνει ο νόµος; Ξέρουµε ότι λόγω της ατιµωρησίας που υπάρχει
στο δηµόσιο δεν θα τιµωρηθεί ποτέ κανείς. Φυσικά δεν προβλέπεται και τίποτα. Απλά θα προστεθούν κάποιες υποχρεώσεις στις
υπόλοιπες που δεν υλοποιούνται.
Χαρακτηριστικό είναι και το θέµα του οκταώρου των δηµοσίων
υπαλλήλων. Έρχεστε και λέτε, ναι να δουλεύουν, γιατί οι δηµόσιοι υπάλληλοι µέσω της συνδικαλιστικής δύναµης που είχαν, πέτυχαν λιγότερο ωράριο εργασίας από ό,τι είχαν στον ιδιωτικό
τοµέα. Σε επίπεδο αρχής θα πρέπει φυσικά όλοι οι εργαζόµενοι
να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.
Θέλω να σας κάνω µία απλή ερώτηση. Εσείς σ’ αυτό το διάστηµα που είστε Υπουργός αξιοποιήσατε το γεγονός ούτως
ώστε το επτάωρο ή οκτάωρο που πρέπει να είναι οι υπάλληλοι
στις υπηρεσίες τους, να είναι πραγµατικά στις υπηρεσίες τους;
Είναι αυτές τις ώρες στις υπηρεσίες τους; Κάντε το δεκαεξάωρο,
αφού ούτως ή άλλως στο σηµερινό οκτάωρο δεν έχουν καν φυσική παρουσία, περιφέρονται σε µεγάλο αριθµό ή δεν προσφέρουν το απαιτούµενο έργο. Το να αυξάνετε τις ώρες εργασίας
έχει µία σωστή θεωρητική βάση, αλλά πρακτικό αποτέλεσµα δεν
πρόκειται να έχει.
Στο πρώτο νοµοσχέδιο που είχατε φέρει εδώ ως Υπουργός,
σας είχα πει ότι πρέπει να αλλάξετε τη νοοτροπία του δηµοσίου.
Σας έφερα και το παράδειγµα –δεν ξέρω αν το θυµάστε, προφανώς δεν το θυµάστε- ανθρώπου, που µου είπε ότι θέλει το δηµόσιο να έχει την ίδια νοοτροπία µ’ αυτήν που έχει στο µαγαζί του,
που εξυπηρετεί τον πελάτη όταν µπαίνει. Είχατε πει τότε ότι θα
θέλατε να το αλλάξετε.
Το κάνατε αυτό πραγµατικά; Όσα µέτρα και να φέρετε, όσες
νοµοθετικές πρωτοβουλίες και αν πάρετε, αν δεν αλλάξετε το
µείζον, δηλαδή την αλλαγή νοοτροπίας στο δηµόσιο, ώστε να
βλέπουν τον πολίτη, όχι ως εχθρό και ως πρόβληµα, αλλά ως
έναν άνθρωπο που πρέπει να τον εξυπηρετήσουν και ως τον εργοδότη τους στην ουσία, όλα αυτά θα µείνουν κενό γράµµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολατίδη.
Παρακαλείται ο κ. Παντελής Οικονόµου, Βουλευτής Α’ Αθηνών
του ΠΑΣΟΚ, να προσέλθει στο Βήµα, να λάβει το λόγο και να
αναπτύξει τις σκέψεις του.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Διαρκή Επιτροπή, της
οποίας είµαι µέλος, απέφυγα να τοποθετηθώ, διότι θεωρώ ότι το
σχέδιο νόµου, που συζητάµε εδώ, είναι από αυτά που θα έπρεπε
επί της αρχής τουλάχιστον να ψηφίζονται οµοφώνως.
Βεβαίως, καταλαβαίνω, ότι υπάρχει η ανάγκη άσκησης της
αντιπολίτευσης, έστω και προσχηµατικά και γι’ αυτό από διάφορες πλευρές άκουσα διάφορες αρνήσεις, αλλά θα έλεγα ότι υπό
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τις σηµερινές συνθήκες η πολυτέλεια τέτοιας µορφής αντιπολίτευσης µάλλον δεν υπάρχει. Αναφέροµαι βέβαια και στην επιβεβαίωση αυτής της προσέγγισης του τρόπου αντιπολίτευσης και
στις αγορεύσεις συναδέλφων, που µίλησαν πριν από µένα.
Το λέω αυτό, διότι χθες στην ακρόαση του Δηµάρχου της Αθήνας, της ταλαίπωρης Αθήνας της οποίας είµαι και Βουλευτής,
διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στη Δηµόσια
Διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν και τη ζωή του κόσµου. Παραδείγµατος χάριν, µας είπε ο Δήµαρχος ότι µπορεί να εντοπίσει
εστίες παρεµπορίου στην πόλη, αλλά η διοίκηση µε την ευρεία
έννοια, για να τα αντιµετωπίσει πρέπει να οργανώσει τη συνεργασία της Δηµοτικής Αστυνοµίας και της Αγορανοµίας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, εσείς στα
υπουργικά έδρανα, την προσοχή σας στο ρήτορα. Μην κάνετε
πηγαδάκια.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι µόνο οι Υπουργοί, είναι
και ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι εκεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Ρώτησα τον Υπουργό για κάτι επείγον.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα παρακαλούσα να αφαιρεθεί ο
χρόνος της διακοπής µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μετά τη διαδικασία του κατεπείγοντος επανερχόµεθα.
Αυτή η συναρµοδιότητα, παραδείγµατος χάριν, δηλαδή Αστυνοµία, Δηµοτική Αστυνοµία, Αγορανοµία, όλοι µαζί, για να υπάρχει περίπτωση να αντιµετωπιστεί µία εστία παρεµπορίου, την
οποία έχουµε εντοπίσει και υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις, είναι ένα πρόβληµα για τη διοίκηση.
Θα προτιµούσα να ασχοληθούµε σε αυτό, να κάνουµε κριτική
και στην Κυβέρνηση και να κάνουµε κριτική για τον εξής πρόσθετο λόγο, διότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει τις δύο
µεγάλες τοµές στις σχέσεις του κράτους µε τη διοίκηση, της διοίκησης µε την αυτοδιοίκηση, µε τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» πρώτα και
µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µετά. Εγώ υπερψήφισα και τα δύο σχέδια,
παρά το ότι προσωπικά ως σοσιαλιστής του κοινοτισµού κα της
αυτοδιαχείρισης δεν είµαι από τους φανατικούς των συνενώσεων
και ούτε πιστεύω ότι «θα σώσουν τα έπιπλα», αλλά το θέµα των
συναρµοδιοτήτων πρέπει κάποια στιγµή να λυθεί. Να ένα σοβαρό θέµα που πρέπει κάποια στιγµή να συζητήσουµε.
Η ζωή µας δεν επιβαρύνεται µόνο από τη δυσκολία που έχουµε
ως κράτος να παράγουµε υπηρεσίες, να κάνουµε δράσεις. Οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι οι συνθήκες της ζωής των πολιτών µας δυσκολεύονται από την αδυναµία εξυπηρέτησης, γι’
αυτό πρέπει και οµοφώνως να τοποθετηθούµε επί της αρχής για
το συγκεκριµένο, γιατί διευκολύνει τη ζωή του κόσµου, που είναι
το υπ’ αριθµόν ένα θέµα, την οποία, όµως, ζωή τη δυσκολεύουν
άλλα πράγµατα.
Βλέπω τώρα -και θα ήθελα και από τον Υπουργό µια δήλωση
για το θέµα αυτό- ότι γράφεται ότι θα συµφωνήσουµε σε απολύσεις, σε µετατάξεις, στο ένα στο άλλο και τα λοιπά. Επίσης,
υπάρχει και µια διάταξη για το χρόνο εργασίας. Εγώ είµαι υπέρ
της βελτίωσης της απόδοσης του χρόνου εργασίας, για να είµαι
ειλικρινής. Προτιµώ, δηλαδή, λιγότερες και αποδοτικές ώρες,
παρά περισσότερες και µη αποδοτικές. Και επαναφέρω µια πρόταση, την οποία έχω κάνει κατ’ επανάληψη και στο πλαίσιο κοµµατικών διαδικασιών, την έχω κάνει και στην επιτροπή, όταν
συζητούσαµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει, έτσι όπως είναι η κατάσταση στην πατρίδα µας, το κράτος
να αναλάβει την υποχρέωση τις οικογενειακές υποθέσεις, τις
σχέσεις δηλαδή που έχει µια οικογένεια µε το δηµόσιο, να τις
χειρίζεται ένας δηµόσιος υπάλληλος. Νοµίζω µε αυτό τον τρόπο
θα έχουµε οικονοµία και χρόνου και χρήµατος και βεβαίως περιστολή της διαφθοράς.
Τα λέω όλα αυτά, διότι έρχονται έξωθεν διάφορες ιδέες περί
απολύσεων, περί εκποιήσεων. Αισθάνοµαι δε την τελευταία περίοδο ότι η Βουλή βρίσκεται υπό την απειλή παραλαβής τελεσιγράφου -αυτό διαπιστώνω- το οποίο συνοπτικά θα σας πω πως
το εισπράττω, ότι θα έρθει ένα πρόγραµµα το οποίο θα είναι καθ’
υπαγόρευση έξωθεν της Βουλής και θα λέει «Ή συναινείτε στο
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να ξεπουλήσετε και να πουλήσετε όσο-όσο ή δεν σας δανείζουµε».
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτού του είδους τα τελεσίγραφα είναι
πέρα από τις κόκκινες γραµµές, τις οποίες έχουµε όλοι στην Αίθουσα. Και νοµίζω ότι η δουλειά µας είναι εδώ να πούµε ότι τέτοιου είδους τελεσίγραφο απορρίπτεται πριν καν έρθει εδώ. Και
γι’ αυτό το λόγο όταν έρχονται σχέδια νόµου σαν αυτά που συζητάµε, τα οποία πραγµατικά εξυπηρετούν το αυτονόητο λέει ο
Πρωθυπουργός, το προφανές θα έλεγε κάποιος άλλος, το στοιχειώδες θα έλεγε κάποιος τρίτος, νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε
υπέρ οµοφώνως, να τοποθετηθούµε ανοιχτά υπέρ οµοφώνως
χωρίς πολλά-πολλά και να κάνουµε παρατηρήσεις στα επιµέρους
άρθρα, όπου υπάρχουν θεµιτές και εύλογες ενστάσεις.
Άρα νοµίζω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι συζητήσεις
για το σχέδιο νόµου πρέπει να είναι στο κλίµα αυτό. Υποστηρίζω
κι εγώ την ψήφισή του και στο βαθµό που περνάει από το χέρι
µου ασφαλώς θα γίνει. Και ταυτοχρόνως πρέπει να φροντίσουµε
να συναινέσουµε όχι σε αυτό που µας λένε, αλλά ακριβώς στο
αντίθετο, ότι δεν θα πουλήσουµε τίποτα αν δεν εξυπηρετείται το
δηµόσιο συµφέρον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Οικονόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, 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 δύο εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται τώρα να λάβει το λόγο ο κ. Ιωάννης Βλατής Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Βλατή, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας υπήρξε µέχρι σήµερα ουραγός τη Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εν γένει την απλοποίηση των συστηµάτων
διακυβέρνησης και διευκόλυνσης του πολίτη στις καθηµερινές
συναλλαγές µε το κράτος. Τα αποτελέσµατα βέβαια, είναι γνωστά: γραφειοκρατία, ρουσφέτια, φακελάκια και απεριόριστος χαµένος χρόνος σε ουρές κρατικών φορέων και υπηρεσιών.
Και όλα αυτά, βεβαίως, έχουν τίµηµα υλικό, που αποτιµάται
σε απώλειες δισεκατοµµυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Είναι γνωστό
από τις διάφορες µελέτες που έχουν γίνει, που αποτιµούν µόνο
τη συστηµική διαφθορά στην Ελλάδα πάνω από 20.000.000.000
ευρώ κάθε χρόνο. Και το χειρότερο είναι ότι έχουν τίµηµα ηθικό,
που είναι η απώλεια της εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο
κράτος, στους θεσµούς, σε κάθε τι δηµόσιο. Τις συνέπειες αυτών
τις βιώνουµε και θα τις βιώσουµε ακόµα πιο σκληρά, αν δεν δράσουµε άµεσα και συστηµατικά, όχι µόνο µε την ψήφιση νόµων,
αλλά και µε την άµεση και πιστή εφαρµογή τους.
Τι σηµαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Πολύ απλά η χρήση
των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών στη Δηµόσια Διοίκηση σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές, βέβαια,
και δεξιότητες του προσωπικού. Εξίσου απλός και ξεκάθαρος
είναι στην πραγµατικότητα και ο σκοπός του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, η βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών -γιατί καλές δηµόσιες
υπηρεσίες σηµαίνει δηµοκρατικές διαδικασίες- και των διαδικασιών στήριξης των πολιτικών που εφαρµόζει η διοίκηση.
Μια σειρά από καινοτοµίες εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο: Ηλεκτρονική υπογραφή σε ηλεκτρονικό έγγραφο, καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών µε φορείς του
δηµοσίου ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή ως οφειλέτη. Επιπλέον, θεσπίζεται και η
υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, του δικαιώµατος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
συναλλαγής µε το δηµόσιο για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα,
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ενώ παράλληλα µε τις ρυθµίσεις αυτές επιτυγχάνεται η ενίσχυση
της αποδοτικότητας των δηµόσιων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων.
Ακόµη δίνεται και η δυνατότητα φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις και λοιπά, καθώς ακόµα και προσφορές για
συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς, εφόσον πληρούνται οι
κατά περίπτωση οριζόµενες προϋποθέσεις, που αφορούν την
παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και
αυθεντικοποίησης της πολιτικής ασφάλειας, ενώ εισάγεται ως
κανόνας πλέον η αυτεπάγγελτη ή η κατ’ αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται από οποιονδήποτε φορέα του δηµοσίου.
Τέλος, οι φορείς του δηµοσίου υποχρεώνονται να διαθέτουν
την πληροφόρηση σε επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα
µορφή και ενισχύεται το δικαίωµα της περαιτέρω χρήσης των
πληροφοριών µε άδειες ελεύθερης χρήσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την άποψη της παροχής
υπηρεσιών στο κοινό η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ήδη αποδείξει τα πλεονεκτήµατά της στην καθηµερινή ζωή των πολιτών
ακόµα και στον εξαιρετικά περιορισµένο βαθµό που έχει εφαρµοστεί. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά δυνατή, όχι µόνο
την ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες των δηµοσίων
αρχών, αλλά διευκολύνει επίσης σε µεγάλο βαθµό τις συναλλαγές των πολιτών µε τη µείωση του χρόνου αναµονής.
Εξάλλου, η ίδια η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενθαρρύνει την
άµεση επικοινωνία µεταξύ πολιτών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Για παράδειγµα µε το άρθρο 11 δίνεται η δυνατότητα
στους πολίτες, αλλά και στα νοµικά πρόσωπα να υποβάλουν
άµεσα παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά µε τη λειτουργία
κάθε δηµοσίου φορέα κατ’ αναλογία µε τη δηµόσια διαβούλευση
που ήδη λειτουργεί και έχει αποδείξει στην πράξη ότι οι πολίτες
έχουν και άποψη και προτάσεις. Και διαφωνώ µε κάποιον συνάδελφο που χθες προσπάθησε να απαξιώσει τη δηµόσια διαβούλευση. Δίνεται και πάλι στους πολίτες η δυνατότητα να
συµβάλουν στη χάραξη πολιτικών που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του κράτους.
Όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, η
βελτίωση της παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών θα
επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και βέβαια και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα προκύψει από τη µείωση του κόστους
των ίδιων των δηµοσίων υπηρεσιών αλλά και του κόστους συναλλαγής για τις επιχειρήσεις, χρόνος, προσωπικό, πόροι κ.λπ.. Παραδείγµατος χάριν, η ηλεκτρονική διεκπεραίωση της καταβολής
του ΦΠΑ καθώς και η ηλεκτρονική καταβολή των φορολογικών
δηλώσεων έχουν το πλεονέκτηµα να επιταχύνουν τις διαδικασίες
ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα της διεκπεραίωσης. Άλλωστε είναι αναµφισβήτητο ότι οι προηγούµενες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες από την άποψη της δυνατότητας διάδρασης και της
προσφοράς συναλλαγών έχουν αναπτυχθεί περισσότερο για τις
υπηρεσίες που απευθύνονται στις επιχειρήσεις απ’ ό,τι για τις
υπηρεσίες που απευθύνονται προς το κοινό και εκεί αποδεικνύονται πιο χρήσιµες από οπουδήποτε αλλού.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες µεταξύ των δηµοσίων αρχών η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά δυνατή την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
αρχών, αλλά και των θεσµικών οργάνων της Kοινότητας. Γιατί
για να είµαστε ειλικρινείς, το να διατηρούν ακόµη και οι αρχές
αρχεία σε ντοσιέ είναι απαράδεκτο, όπως απαράδεκτο είναι να
σου ζητά µια υπηρεσία του δήµου βεβαίωση από µια άλλη υπηρεσία του ίδιου δήµου, που εδρεύει στο ίδιο κτήριο και να µη
µπορεί να το κάνει εσωτερικά και αυτοµατοποιηµένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράστηκαν κάποιες ενστάσεις. Και είναι λίγο περίεργο γιατί σε αυτό το νοµοσχέδιο ψήφισαν εναντίον επί της αρχής. Εγώ πιστεύω ότι µπορείς να
διαφωνείς µε κάποια άρθρα και να καταψηφίζεις κάποια άρθρα.
Επί της αρχής, όµως, είναι περίεργο πώς καταψήφισαν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Νοµίζω ότι είναι σαν να αρνείσαι το
µέλλον και την πρόοδο.
Θα ήθελα, όµως, να σηµειώσω κλείνοντας, ότι για να λειτουργήσει το παρόν νοµοσχέδιο και για να µην αποδειχθεί ουτοπικό,
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όπως κάποιος συνάδελφος της Αντιπολίτευσης είπε, θα πρέπει
να πλαισιωθεί και από δράσεις όλων των Υπουργείων. Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για την ορθή και ουσιαστική εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να εξασφαλισθεί για
όλους η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες.
Το ζήτηµα είναι πολύ σηµαντικό, διότι υπάρχει πραγµατικός
κίνδυνος να δηµιουργηθεί ψηφιακό χάσµα λόγω της άνισης πρόσβασης στις πληροφορίες και στις τεχνολογίες των πληροφοριών. Το επεσήµαναν και άλλοι συνάδελφοι και το τονίζω και εγώ.
Είναι εξαιρετικής σηµασίας η εκπαίδευση και η κατάρτιση, προκειµένου να αποκτήσουν οι πολίτες τις αναγκαίες γνώσεις πληροφορικής, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις
υπηρεσίες που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Θα ήθελα να κλείσω –και ευχαριστώ για το χρόνο, κύριε Πρόεδρε- µε µία παρατήρηση για την προσβασιµότητα όλων των πολιτών σε όλο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. Σε αυτό η
πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα, γιατί όταν υπάρχει
προσπάθεια της ενίσχυσης της περιφέρειας και της επιστροφής
σε αυτήν νέων ανθρώπων για να εργαστούν, θα πρέπει να τους
δώσουµε τη δυνατότητα της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αυτή δυστυχώς δεν την έχουν. Δεν την έχει την προσβασιµότητα αυτή για παράδειγµα η Ελάτη της Κοζάνης και
εκατοντάδες άλλα µικρά χωριά του τόπου µας και το χωριό σας,
κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει µε κάθε τρόπο και όσο το δυνατόν
γρηγορότερα να την εξασφαλίσουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για το χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλατή.
Παρακαλείται η κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
από το Νοµό Ηρακλείου να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και χρόνια
προσπαθούµε να αλλάξουµε τον τρόπο λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης στη χώρα µας δίχως τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τα προβλήµατα της Δηµόσιας Διοίκησης είναι η
γραφειοκρατία, η ταλαιπωρία του κόσµου στις ουρές των δηµοσίων υπηρεσιών, η µη απλούστευση και απλοποίηση των προβλεποµένων διαδικασιών, η πολυνοµία και µη κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας και η διαφθορά που αναπτύσσεται πολλές φορές
ανάµεσα στον πολίτη και τους υπαλλήλους.
Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήµατα
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ιδιαίτερα µετά τη λειτουργία των ΚΕΠ. Επίσης, το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» βοήθησε αρκετά τη Δηµόσια Διοίκηση. Παρ’ όλα αυτά
τα βήµατα η Ελλάδα παραµένει ουραγός στην Ευρώπη στο κοµµάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πρέπει να καλύψει
αυτό το φάσµα. Αυτό που έλειπε µέχρι τώρα στην Ελλάδα ήταν
ένα στρατηγικό πλαίσιο καθιέρωσης και ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε τη δηµιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων και του θεσµικού πλαισίου για την προώθηση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δηµοσίου
τοµέα, που θα συµπεριλαµβάνει και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που ελέγχονται από το κράτος.
Με το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, δηµιουργούµε ένα νόµο-πλαίσιο, δηµιουργούµε
τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για να µπει η Δηµόσια Διοίκηση στον 21ο αιώνα µε την απλούστευση των διαδικασιών και
τη δηµιουργία αποτελεσµατικής Δηµόσιας Διοίκησης.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να ικανοποιήσει µια πολυετή και
επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και την αναβάθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών κινούµενο σε δύο βασικούς άξονες:
Πρώτον, το δικαίωµα επικοινωνίας και συναλλαγής φυσικών
και νοµικών προσώπων µε το δηµόσιο µε ηλεκτρονικό τρόπο και
δεύτερον την υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δηµοσίων φορέων µεταξύ τους.
Τα οφέλη για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και για το κράτος θα είναι τεράστια, αφού τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα
θα µπορούν πλέον από το χώρο τους, το σπίτι, ή την εργασία
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τους να εξυπηρετούνται καθηµερινά χωρίς ταλαιπωρία, εξοικονοµώντας χρόνο και κόστος. Δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η
αυτοπρόσωπη παρουσία στις δηµόσιες υπηρεσίες και βεβαίως
θα µειωθεί και η διαφθορά που συχνά συναντούµε µεταξύ του
υπαλλήλου και του πολίτη.
Με τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου επιτυγχάνεται
ένα ισχυρό κτύπηµα στη γραφειοκρατία, απλουστεύονται οι διοικητικές λειτουργίες του δηµοσίου τοµέα και µειώνεται σηµαντικά το διοικητικό κόστος κατά περίπου 25%. Αναµένεται η
µείωση των δαπανών του δηµοσίου να ανέλθει στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου ετησίως.
Επίσης, θεωρώ πολύ σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να δώσουµε ίσες ευκαιρίες προσβασιµότητας στις δηµόσιες υπηρεσίες σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις επιχειρήσεις µε
γρήγορη και ταχεία εξυπηρέτηση, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας µας για να µπορέσουµε να προσελκύσουµε
ξένους και ντόπιους επενδυτές που ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία και σήµερα τους έχουµε ανάγκη για να έλθει η ανάπτυξη στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επεκτείνεται επίσης το ωράριο των δηµοσίων υπαλλήλων σε σαράντα ώρες την εβδοµάδα, µε στόχο να αυξηθεί η παραγωγικότητα
των υπηρεσιών του δηµοσίου και ειδικότερα των υπηρεσιών που
έρχονται σε άµεση και καθηµερινή επαφή µε το κοινό.
Αυτή η ρύθµιση είναι σωστή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία, διότι όλοι πρέπει να δουλέψουµε περισσότερο, όλοι πρέπει να αυξήσουµε την
παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητά µας. Πρέπει να εξισωθεί ο δηµόσιος µε τον ιδιωτικό τοµέα στα θέµατα του ωραρίου. Πρέπει οι υπηρεσίες αιχµής να λειτουργούν και τα
απογεύµατα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και πρέπει να υπάρξει αυστηρή αξιολόγηση των υπαλλήλων και των δηµοσίων υπηρεσιών από ανεξάρτητη αρχή, κύριε Υπουργέ. Αυτό
προτείνω εγώ σήµερα εδώ. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των
υπαλλήλων, που δουλεύει ένα µεγάλο ποσοστό, αλλά και ένα µεγάλο ποσοστό επίσης δεν δουλεύει καθόλου. Δεν µπορούµε
όλους να τους ισοπεδώνουµε, δεν είναι όλοι το ίδιο.
Αυτή, λοιπόν, την αξιολόγηση προτείνω να την κάνει ανεξάρτητη αρχή, γιατί πρέπει επιτέλους, κύριε Υπουργέ, να µπουν µετρήσιµοι στόχοι σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε υπάλληλο, ανά
δεκαπενθήµερο θα έλεγα, ώστε να ξέρουµε τι δουλειά προσφέρει ο καθένας, τι αποτέλεσµα φέρνει και βέβαια να τιµωρούνται
άµεσα και να απολύονται όσοι υπάλληλοι είναι διεφθαρµένοι.
Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι, αν δεν φτιάξουµε τη Δηµόσια
Διοίκηση, αν δεν δουλέψει η Δηµόσια Διοίκηση, δεν πρόκειται
ποτέ να βγει η χώρα από το αδιέξοδο που βρίσκεται.
Με το παρόν νοµοσχέδιο λύνονται, επίσης, πολλά θέµατα των
ΟΤΑ και των υπαλλήλων τους, όπως η κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών όλου του προσωπικού των δήµων µε τη
δηµιουργία ιδιαίτερου τραπεζικού λογαριασµού, αποδεσµεύοντας τις σχετικές πιστώσεις από τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες
των δήµων, διασφαλίζοντας έτσι τη µισθοδοσία όλων των εργαζοµένων στους δήµους. Επίσης, θεσπίζεται η υποχρέωση των
δήµων και των περιφερειών να παρέχουν νοµική στήριξη στους
υπαλλήλους τους που διώκονται ποινικά, µε εξαίρεση την περίπτωση που ο ίδιος ο δήµος έχει ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον
τους.
Επίσης, σωστά δίνεται η δυνατότητα µετάταξης υπαλλήλων
ΟΤΑ Α’ βαθµού σε υπηρεσίες του δηµοσίου και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αντιστρόφως, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται σε πολλές υπηρεσίες, ειδικά
στην επαρχία. Επίσης, σωστά προβλέπεται η υποχρεωτική µετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλους µικρότερους δήµους,
για να καλυφθούν οι ανάγκες, ιδιαίτερα σε τεχνικό προσωπικό.
Σωστά ρυθµίζουµε, επίσης, και δίδουµε τη δυνατότητα µετάταξης, µεταφοράς ή απόσπασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που πάσχουν
από δυσίατα ή ανίατα νοσήµατα σε ΚΕΠ της επιλογής τους, διότι
αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται κοντά σε νοσοκοµεία για
να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα υγείας τους.
Άλλη µία σωστή ρύθµιση είναι αυτή µε την οποία ρυθµίζουµε
τις οφειλές των τρίτων προς τους δήµους, διότι σήµερα υπάρχει
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µεγάλη οικονοµική στενότητα στον κόσµο, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και του δίνουµε τη δυνατότητα
να ρυθµίσει τις οφειλές του στους δήµους.
Είναι σηµαντικό, κύριε Υπουργέ, που δίνουµε λύση στο θέµα
των απορριµµάτων για όποιους δήµους δεν είχαν υπηρεσία καθαριότητας, αλλά είχαν συµβάσεις µε ιδιώτες, διότι αυτοί οι
δήµοι ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς µήνες θα αντιµετώπιζαν
σοβαρό πρόβληµα αποκοµιδής των απορριµµάτων τους.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας συγχαρώ για τη ρύθµιση που
φέρνετε για τη δηµοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής για όλα τα πολιτικά
πρόσωπα, από τον Πρωθυπουργό µέχρι τους Βουλευτές, καθώς
και όσων διαχειρίζονται τα οικονοµικά των κοµµάτων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια και δηµοσιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης όλων µας. Νοµίζω, όµως,
κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ρύθµιση σε
επόµενο βέβαια νοµοσχέδιο και για τους αιρετούς της τοπικής
αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, όπως φυσικά και για τους υποψηφίους Βουλευτές, πριν κατέβουν υποψήφιοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι ένα πολύ µεγάλο εγχείρηµα και γι’ αυτό και σας καλώ όλους να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Σκραφνάκη.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης, Βουλευτής Νέας
Δηµοκρατίας της Α’ Θεσσαλονίκης, να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να παραδεχθούµε ότι το
κείµενο του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα αποτελεί µία
θεωρητική µεταπτυχιακή εργασία που θα εξασφάλιζε έναν πολύ
καλό βαθµό. Πέρα από αυτό, όµως, καµµία σχέση δεν έχει µε τη
σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα. Η ψήφισή του δεν πρόκειται
να επιφέρει ουσιαστικά θετικά αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά µας. Αύριο τίποτα δεν θα έχει αλλάξει στο δηµόσιο προς το
καλύτερο. Τα ίδια προβλήµατα που έχει συσσωρεύσει η Κυβέρνηση θα εξακολουθούν να υπάρχουν και κανένα δεν θα έχει
λυθεί.
Ενδεικτικά µόνο θα προβώ σε ορισµένες παρατηρήσεις. Προβλέπεται, για παράδειγµα, όλοι οι φορείς του δηµοσίου να χρησιµοποιούν τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισµικό κ.λπ. για την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη στιγµή που ηλεκτρονικός εξοπλισµός αξίας
εκατοµµυρίων ευρώ σε όλο το δηµόσιο τοµέα απαξιώνεται λόγω
έλλειψης κονδυλίων για σέρβις και αναλώσιµα. Από την άλλη,
είναι γνωστό ότι σε αρκετούς φορείς είναι ιδιαίτερα έντονη η έλλειψη τεχνικών υποδοµών ηλεκτρονικής και εξειδικευµένου προσωπικού, πρόβληµα που δεν επιλύεται µε κάποιο από τα άρθρα
του νοµοσχεδίου.
Δεν έχει καταβληθεί η προσπάθεια για αναλυτική ενηµέρωση
του πολίτη, ώστε να περάσει το κατώφλι της νέας τεχνολογίας,
να εµπιστευθεί την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και να προτιµήσει
αυτή και όχι την παραδοσιακή στις συναλλαγές του µε το δηµόσιο. Και ας µην ξεχνάµε ότι πρόσφατα τρεις υπάλληλοι του ΣΔΟΕ
παραπέµπονται πάλι για δωροδοκία, γιατί όσο υπάρχει επαφή
τόσο πιο εύκολη είναι και η συναλλαγή. Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στις περιπτώσεις που στοιχεία πολιτών έχουν καταχωρηθεί λανθασµένα
και διαιωνίζονται στο σύστηµα. Μεγαλύτερη µέριµνα, επίσης, θα
έπρεπε να ληφθεί για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και τα
ηλικιωµένα άτοµα.
Πρέπει ακόµη να αναφερθώ και στην περίφηµη ηλεκτρονική
διαβούλευση των νοµοσχεδίων. Όπως και για πολλά προηγούµενα, έτσι και για το συγκεκριµένο σήµερα έχουν διατυπωθεί από
πολίτες αρκετές εύστοχες παρατηρήσεις και έχουν υποβληθεί
πολλές καλές ιδέες και πραγµατικά κάποιες από αυτές θα συνέβαλαν στη βελτίωση της γενικότερης εικόνας του σχεδίου. Αναρωτιέµαι γιατί συστηµατικά αγνοείτε και απαξιώνετε όλες αυτές
τις προτάσεις, όταν αρχικά µας είχατε βοµβαρδίσει µε επιχειρήµατα για την αρτιότητα της διαδικασίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκτός από τα δευτερεύοντα και τις τεχνικές λεπτοµέρειες, το
γεγονός και µόνο ότι απαιτούνται είκοσι έξι υπουργικές αποφάσεις, έξι προεδρικά διατάγµατα, ακόµη και αποφάσεις ανεξάρτητων αρχών, ενισχύει το χαρακτηρισµό για πιθανότατη
αναποτελεσµατικότητα. Και αυτό δεν είναι µόνο σε σας. Σε
όλους τους Υπουργούς συµβαίνει ότι όλο γίνεται διαβούλευση
και όλο δεν γίνεται. Τα βασικότερα θέµατα τα οποία επηρεάζουν
τον ελληνικό λαό και το µισθολόγιό του και τις συντάξεις έχουν
περάσει µε διαδικασία εξπρές από τη Βουλή. Όλα τα φορολογικά νοµοσχέδια που αλλοιώνουν τη ζωή του κόσµου πέρασαν
χωρίς να έχουµε δικαίωµα να µιλήσουµε.
Περιµέναµε, λοιπόν, δεκαοκτώ ολόκληρους µήνες για να µας
παρουσιάσετε ένα πόνηµα που θα συνέβαλε στη µείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση του πολίτη και όχι για να διαβάσουµε µία γενικόλογη έκθεση απόψεων και προθέσεων, χωρίς
λύσεις, που ξεκινάει από το µηδέν. Γιατί στο νοµοσχέδιο έντεχνα
αποκρύπτεται η περιγραφή της κατάστασης που υπήρχε το
2009, όταν παραλάβατε, και η αναφορά στις πολλαπλές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και στο σηµαντικό έργο που υπήρχε ήδη στον τοµέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, όπως για παράδειγµα, η ψηφιακή υπογραφή, η
διεκπεραίωση υποθέσεων από τη διοίκηση και η εθνική πύλη Δηµόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», µε την οποία η χώρα µας εισήλθε
το Μάιο του 2009 στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Δεν ήταν αυτά έργα της Νέας Δηµοκρατίας; Γιατί ντρέπεστε να
τα πείτε;
Η συναίνεση, κύριε Υπουργέ, απαιτεί θάρρος της αλήθειας και
συνέχεια του έργου που παραλαµβάνει ο καθείς, γιατί κανείς δεν
ψηλώνει πριονίζοντας τον άλλον. Κατανοούµε, βέβαια, τη λογική
σας για απαξίωση κάθε ξένης προς εσάς πρωτοβουλίας και κυρίως κάθε πετυχηµένης πρωτοβουλίας, που εύλογα σας δηµιουργεί αµηχανία.
Εκείνο που δεν κατανοούµε είναι γιατί απαξιώνετε σχετικούς
δηµόσιους φορείς, που συστάθηκαν µε δικές σας αποφάσεις και
θα µπορούσαν να συµβάλλουν στο όποιο έργο σας. Και αναφέροµαι συγκεκριµένα στην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ»,
που την έχετε κυριολεκτικά εγκαταλείψει. Τα ίδια άλλωστε πράττει και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης απαξιώνοντας
συστηµατικά τη «ΜΟΔ ΑΕ», µε αποτέλεσµα να βαλτώνει το ΕΣΠΑ,
να παρουσιάζει πολύ χαµηλή απορροφητικότητα στερώντας την
ανάπτυξη από τη χώρα.
Αλλά ακόµα και η αθώα -σε πρώτη ανάγνωση- προβλεπόµενη
στο άρθρο 41 αύξηση των ωρών εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων αποκρύπτει πολλά, τα οποία τελικά ξέφυγαν από το στόµα
του αρµόδιου Υπουργού.
Παρουσιάζοντας το πρόγραµµα εξυγίανσης –διάβαζε: απολύσεων- των ΟΤΑ δήλωσε ότι η αύξηση του ωραρίου των δηµοσίων
υπαλλήλων ισοδυναµεί µε εργασία που θα προσέφεραν σαράντα
έξι χιλιάδες εξακόσιοι εξήντα υπάλληλοι. Είναι πολλά τα εξάρια,
κύριε Υπουργέ. Προσέξτε το νούµερο. Μήπως είναι τελικά ο
αριθµός των απολύσεων που η τρόικα διέταξε σε πρώτη φάση
την Κυβέρνηση να πραγµατοποιήσει; Παρακαλώ πολύ κάποιος
να µας εξηγήσει τις πράξεις που έγιναν για την εξαγωγή αυτού
του αριθµού ώστε ο κάθε πολίτης να γνωρίζει σε ποια µπακάλικα
τεφτέρια κρίνεται η τύχη του, η δουλειά του και η ζωή του.
Επίσης, ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε εξοικονόµηση ετησίως 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τον Έλληνα πολίτη από την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κανείς δεν µας έχει πληροφορήσει
πώς έχει υπολογιστεί αυτό το ποσό και πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να το αξιοποιήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, στην εισαγωγική σελίδα του ιστότοπου του
Υπουργείου Εσωτερικών και σε δεσπόζουσα θέση υπάρχει πλαίσιο µε τη συνταγµατική αναφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν µιµούµαστε τους συναδέλφους
του ΠΑΣΟΚ. Τελειώνουµε εµείς στο χρόνο µας.
Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να επιδιώκει η Κυβέρνηση
µε το νοµοσχέδιο αυτό. Αλλά για να το πετύχει δεν αρκούν τα
επικοινωνιακά τεχνάσµατα ή οι εκθέσεις ιδεών και οι ευχές. Χρει-
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άζεται βούληση, προτάσεις για κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και
το κυριότερο πράξεις και έργα. Εκτιµούµε ότι υστερεί σηµαντικά
και στα τρία.
Και το βασικότερο είναι ότι τα θέµατα αυτά πρέπει να συζητούνται εντός της Αίθουσας αυτής και όχι επικοινωνιακά από την
τηλεόραση. Έχουµε κουραστεί να βλέπουµε σε κάθε πρωινάδικο
και σε κάθε δελτίο ειδήσεων πάντα έναν Υπουργό να προσπαθεί
να επιβάλλει την άποψη ότι αν προσέξουµε «δεν θα µας πάρουν
το παιδί, θα µας πάρουν µόνο τη γυναίκα». Και είµαστε ευτυχισµένοι εµείς γιατί γλιτώσαµε το παιδί µας!
Για τους λόγους αυτούς, όπως είπε και ο εισηγητής, ο κ. Ζώης,
καταψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Ιωαννίδη. Πράγµατι, ο αθλητισµός είναι σχολείο αυτοπειθαρχίας.
Και πειθαρχήσατε ως προς το χρόνο.
Δεν προσέξατε τι σας είπα, κύριε Ιωαννίδη.
Βλέπω µε την εξουσία δίδετε την προσοχή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Χάρηκαν µ’ αυτά που είπα και ήθελαν
να χειροκροτήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κάτι είπα εγώ για σας.
Ευχαριστώ.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Βαγιωνά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από µερικούς µήνες στην Αίθουσα αυτή συζητήσαµε
ένα νοµοσχέδιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Και το λέω
αυτό για να πω στους συναδέλφους της Συµπολίτευσης ότι η συναίνεση δεν είναι λέξη χωρίς περιεχόµενο. Η συναίνεση είναι
µέσα στο Κοινοβούλιο. Ήµουν εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο νοµοσχέδιο αυτό που σας προανέφερα. Ο εισηγητής της Αντιπολίτευσης ψηφίζει οµόφωνα και επί της αρχής
και επί όλων των άρθρων και εισηγείται στην πλειοψηφία «όσα
χρήµατα και αν χρειαστούν, πρέπει να τα βρούµε γρήγορα γιατί
το τραπέζι είναι έτοιµο και µόνο από τη σπατάλη της καταχρήσεως των φαρµάκων θα κερδηθούν τα χρήµατα». Ήταν έτοιµη η
µηχανοργάνωση και επέµενε η Αντιπολίτευση να µετατραπεί σε
ηλεκτρονική. Και έγινε. Αυτή είναι η συναίνεση.
Κύριοι της Συµπολίτευσης, τα παιδιά σας, δηλαδή η θεσµική
πορεία του ΠΑΣΟΚ έφερε πριν από δεκαέξι χρόνια την αιρετή
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και το θεσµό των ΚΕΠ. Σε δεκαέξι χρόνια τους καταργήσατε αλλά στα δεκαέξι αυτά χρόνια πεντέµισι
ήταν της Νέας Δηµοκρατίας και τα δεκάµισι δικά σας. Παραδώσατε τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και τα ΚΕΠ θνησιγενή το 2004.
Αυτή είναι η αλήθεια και πολλοί συνάδελφοι στην Αίθουσα αυτή
είναι πρώην δήµαρχοι και νοµάρχες και το γνωρίζουν πολύ καλά.
Κατέβαζαν τα «τεµπέγγια» και έκλειναν οι νοµαρχίες. Και µέσα
σε ένα χρόνο τετραπλασιάστηκαν οι πόροι προς τη νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση.
Τα δε ΚΕΠ επίσης θνησιγενή έγιναν χιλιάδες άλλες υπερβάσεις. Και είναι ένα θεσµός πετυχηµένος.
Και τώρα για να ωραιοποιήσετε το πράγµα µετονοµάζετε τα
ΚΕΠ σε ΕΚΕ. So what! Κάτι σπουδαίο έγινε.
Άρα, λοιπόν, το 2004 τι έκανε η Νέα Δηµοκρατία; Όπως ελέχθη, ήταν η τελευταία της Ευρώπης και κάποιος είπε «ηλεκτρονικά αναλφάβητη». Έκανε όµως τέσσερις νόµους -αναφέρθηκε
αναλυτικότατα ο εισηγητής, κ. Ζώης- και τρεις υπουργικές αποφάσεις κοινές ή µη.
Στα 49 άρθρα που έχει το νοµοσχέδιό σας τα 22 είναι άλλες
διατάξεις και εµβαλωµατικές καταστάσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Στα άλλα όµως, τρεις φορές αναφέρεστε στο ν. 3448/2006.
Όµως ποιο είναι το ζητούµενο για το οποίο δεν λέγεται καµµία
κουβέντα στο νοµοσχέδιό σας; Είναι η πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω ΤΠΕ, δηλαδή, µέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας. Δεν είναι το θέµα τεχνικό, κύριοι
συνάδελφοι, της Συµπολίτευσης. Είναι διοικητικό και οργανωτικό. Και επ’ αυτού δεν υπάρχει τίποτα µέσα στα άρθρα του νοµοσχεδίου σας.
Η δηµόσια πληροφορία, κύριοι Υπουργοί, σε ηλεκτρονική
µορφή δεν «παράγεται» αλλά είναι αποτέλεσµα διοικητικής δράσης µε σωστό περιεχόµενο, το οποίο επίσης δεν υπάρχει που-
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θενά.
Το νοµοσχέδιό σας νοµίζει κανείς ότι είναι ένα ευχολόγιο και
δίνει την εντύπωση µε την έκδοση επτά προεδρικών διαταγµάτων
και είκοσι οκτώ υπουργικών αποφάσεων, κοινών ή µη, ότι ούτε
την προσεχή δεκαετία θα υλοποιηθεί.
Εκείνο το οποίο µε ξενίζει, διότι παρακολουθώ και τον Τύπο
και εσάς, είναι ότι στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός µίλησε
για χάρτη κοινωνικών δικαιωµάτων για παγκόσµια διακυβέρνηση!
Ο Υπουργός, κ. Ραγκούσης στις 5 και 7/07/2011, µε φοβερές
αναλύσεις στο «ΒΗΜΑ» και το «ΕΘΝΟΣ», αντιστοίχως µίλησε για
κάρτα του πολίτη η οποία θα συµπεριλαµβανόταν στο νοµοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο θα ετίθετο σε δηµόσια διαβούλευση, θα εισαγόταν για ψήφιση στη Βουλή τον
περασµένο Μάρτιο και θα ετίθετο σε πλήρη ισχύ στο τέλος του
2011.
Όµως το νοµοσχέδιό σας αυτό, κύριοι, δεν κατοχυρώνει µερικές βασικές αρχές οι οποίες είναι: Πρώτον: Η διασφάλιση της
σωστής διαχείρισης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπάρχουσας διοικητικής υποδοµής δυνατοτήτων και περιθωρίων που
έχει η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση για µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα έργου και ποιότητας στη σχέση της µε
τους πολίτες.
Δεύτερον: Η προστασία της ηλεκτρονικά διακινούµενης πληροφορίας µεταξύ υπηρεσιών, πολιτών και επιχειρήσεων. Φοβάµαι ότι όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα στον τόπο µας είναι
διάτρητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Τρίτον: Ο συντονισµός της πολιτικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όχι ανερµάτιστες αρχές που θυµίζουν «σκορποχώρι» και όχι ένα καλά οργανωµένο πλαίσιο λειτουργίας και
συντονισµού τους.
Τέταρτον. Ο καθορισµός και η αποσαφήνιση των ρόλων και
των δοµών που θα υπάρχουν µέσα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και η θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων λειτουργίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να προστατεύονται η ιδιότητα του πολίτη, η ασφαλής επικοινωνία και οι
συναλλαγές.
Τέλος, η κωδικοποίηση της δηµόσιας πληροφορίας, δηλαδή η
δηµιουργία της ψηφιακής µορφής. Όχι σε νεφελώδη νοµοσχέδια. Όχι στους προάγγελους της κάρτας του πολίτη. Όχι όλα σ’
ένα. Όχι όλα υποχρεωτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Βαγιωνά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι η Παγκόσµια
Ηµέρα για τα Μουσεία. Επιτρέψτε µου να πω ότι ο φετινός εορτασµός της Διεθνούς Ηµέρας Μουσείων µάς δίνει µία πολύ καλή
ευκαιρία να αναλογιστούµε όλοι τις πραγµατικά τεράστιες δυνατότητες που έχει να προσφέρει ο πολιτισµός στην πατρίδα µας,
δυνατότητες που αναδεικνύονται ακόµη περισσότερο σε µια
εποχή οικονοµικών αλλά και πολιτικών προκλήσεων. Η Ελλάδα
του πολιτισµού µπορεί και οφείλει να είναι και η Ελλάδα της ελπίδας για το µέλλον, µιας ελπίδας µε στέρεες βάσεις στους τοµείς εκείνους όπου η χώρα µας έχει το πλεονέκτηµα, όπως είναι
ακριβώς ο τοµέας του πολιτισµού.
Περισσότερο όµως από κάθε τι άλλο πρέπει να προσπαθήσουµε να κάνουµε τα ελληνικά µουσεία πόλο έλξης όχι µόνο των
ξένων επισκεπτών της πατρίδας αλλά και ηµών των ιδίων. Οι Έλληνες έχουµε πολλά να µάθουµε, να ωφεληθούµε, να κερδίσουµε, εφόσον ανακαλύψουµε και πάλι τη γοητεία που µπορεί
να κρύβει η επίσκεψη και η περιήγηση σ’ ένα καλά οργανωµένο
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µουσείο. Η πατρίδα µας είναι κυριολεκτικά γεµάτη µε τέτοια µουσεία. Η ανακάλυψη του νέου, η αναπόληση του παρελθόντος, η
συγκίνηση, η γνώση της ιστορίας είναι οι µικροί θησαυροί που
αξίζει τον κόπο να αναζητήσουµε, όπως ακριβώς και οι θησαυροί
που µας περιµένουν στα µουσεία της χώρας µας. Πιστεύουµε ότι
ο πολιτισµός είναι «ισχυρό χαρτί» της Ελλάδας σε µία κρίσιµη
εποχή.
Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Νοµού Αχαΐας κ. Μαρία Κυριακοπούλου.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
απόρροια της ριζικής αλλαγής στην προσέγγιση και αντιµετώπιση
του πολίτη και των ζητηµάτων που τον απασχολούν. Πρόκειται
για µία προσπάθεια εξάλειψης της περιττής γραφειοκρατίας στις
δηµόσιες υπηρεσίες και της δηµιουργίας µιας αποδοτικής και ευέλικτης Δηµόσιας Διοίκησης, µε στόχο την ταχεία εξυπηρέτηση
πολιτών και επιχειρήσεων.
Παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο των µέτρων που προωθεί
η Κυβέρνησή µας για διαφάνεια στη λειτουργία του δηµόσιου
τοµέα και πάταξη της διαφθοράς, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη
αυτοπρόσωπης εµφάνισης των πολιτών στις δηµόσιες υπηρεσίες
και αυτοπρόσωπης συναλλαγής.
Σύµφωνα µε έρευνα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών του
έτους 2010, «η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να συµβάλει
στην αντιµετώπιση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Ενισχύει τη διαφάνεια και δίνει τη δυνατότητα
στους πολίτες να αµφισβητήσουν τις δράσεις των αρχών και να
φέρουν στο προσκήνιο τα κακώς κείµενα του συστήµατος». Την
άποψη αυτή ενισχύουν και οι σχετικές εκθέσεις του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σύµφωνα µε
τις οποίες η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα οδηγήσει σε αύξηση
της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα και στη συρρίκνωση των δηµοσίων ελλειµµάτων.
Τα οφέλη αυτά είχαν γίνει αντιληπτά ήδη από το 2000. Από
τότε η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ίντερνετ για το σκοπό
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει αναχθεί σε κοινό στόχο
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει χαραχθεί ενιαία στρατηγική και έχουν καθοριστεί οι γενικές πολιτικές κατευθύνσεις για να διευκολυνθεί η ψηφιακή σύγκλιση και η
αντιµετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται µε την «Κοινωνία
της Πληροφορίας».
Στόχος είναι µέχρι το 2015 ένας στους δύο πολίτες και τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στη χώρα µας µέχρι σήµερα έχουν
γίνει µικρά βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το 2010 καταλάβαµε την τελευταία θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, αναφορικά µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στους
πολίτες. Μόνο το 48% των βασικών υπηρεσιών είναι προσβάσιµες µέσω διαδικτύου στη χώρα µας, ενώ ο µέσος ευρωπαϊκός
όρος είναι 82%.
Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης για την πρόοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηµοσίευσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του «ψηφιακού θεµατολογίου» για την Ευρώπη. Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και
από άλλες έρευνες όπως του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,
σύµφωνα µε την οποία βρισκόµαστε στην τεσσαρακοστή πρώτη
θέση στο δείκτη ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
στην τεσσαρακοστή όγδοη θέση στο δείκτη ηλεκτρονικής συµµετοχής, επίπεδο χαµηλό για ευρωπαϊκή χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν αναφερόµαστε σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση εννοούµε την ηλεκτρονική επικοινωνία
πολιτών και επιχειρήσεων µε δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και δηµοσίων υπηρεσιών µεταξύ τους και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υποθέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην Ελλάδα
αποτελεί το σύστηµα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις κάθε φορέας του δηµόσιου
τοµέα υποχρεούται να δηµιουργήσει και να λειτουργεί δικτυακό
τόπο προσβάσιµο στο κοινό καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, όπου
θα δηµοσιοποιεί και θα καθιστά προσιτές πληροφορίες και έγ-
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γραφα που διαθέτει, µε την ευθύνη για την εγκυρότητα και την
επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών. Μέσω του δικτυακού
αυτού τόπου θα είναι δυνατή η αναζήτηση εγγράφων, η ηλεκτρονική τους διακίνηση µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών και η έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων. Ορίζεται ότι τα
ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν νοµική και αποδεικτική ισχύ ισοδύναµη µε τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή και χαρτοσήµανση.
Επίσης, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών, η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών
για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς και η ηλεκτρονική παρακολούθηση φακέλων.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µειωθεί στο
ελάχιστο η ταλαιπωρία των πολιτών, θα αυξηθεί η ποιότητα και
η ταχύτητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Κυρίως, όµως, θα ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία και θα περιοριστούν η κακοδιοίκηση και η διαφθορά. Αυτό θα επιτευχθεί κατά πρώτο λόγο
µε την ελάττωση της άµεσης επαφής των πολιτών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και ιδίως µε την ελάττωση της άµεσης οικονοµικής συναλλαγής.
Επιπλέον, µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενισχύεται η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών, αφού καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση των σταδίων που ακολουθήθηκαν για τη λήψη
µίας απόφασης της διοίκησης και είναι ευκολότερο να εντοπιστεί
η παρανοµία και η αυθαιρεσία.
Για την ορθή και συντονισµένη εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων
από το σύνολο των φορέων του δηµόσιου τοµέα θα συσταθούν
σε κάθε Υπουργείο Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ακόµα, σε κάθε φορέα θα συγκροτείται µία οµάδα διοίκησης έργου µε αρµοδιότητα την καθοδήγηση και την
οργανωτική και τεχνική υποστήριξη των φορέων.
Οι Οµάδες Διοίκησης Έργου είναι γνωστό ότι είναι µία ρύθµιση που συνέβαλε στη συλλογική εργασία και αποδείχθηκε χρήσιµο εργαλείο για την προώθηση καινοτοµιών στη Δηµόσια
Διοίκηση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι οµάδες αυτές θα επικουρούνται συµβουλευτικά τη Διυπουργική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία θα αξιολογεί την εφαρµογή του
νόµου και θα διατυπώνει προτάσεις για τη βέλτιστη υλοποίηση
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλώς για µία µηχανοποιηµένη ροή
των εργασιών, αλλά για την αρχή µιας ευρείας διοικητικής µεταρρύθµισης που θα συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων, στην καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, αλλά και στην τόνωση της εθνικής οικονοµίας, τόσο µέσω της αύξησης της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των δηµοσίων
υπηρεσιών όσο και µέσω της µείωσης του διοικητικού φόρτου
και του περιορισµού αντίστοιχα των διοικητικών δαπανών.
Οι λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου, όπως και οι κατατεθείσες υπουργικές τροπολογίες, ρυθµίζουν κυρίως θέµατα οργανωτικά και λειτουργικά, πολλά εκ των οποίων προέκυψαν από τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε
νησιά, θέµατα υπηρεσιακά των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως το
ωράριο και η επιλογή προϊσταµένων.
Θα αναφερθώ µόνο στη διάταξη του άρθρου 46 για το Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων. Πρόκειται, βέβαια, για διάταξη που συµπληρώνει και βελτιώνει τον ήδη ψηφισθέντα
ν.3839/2010.
Ήθελα, όµως, να τονίσω την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν τέτοιες ρυθµίσεις για την αναδιοργάνωση και αναβάθµιση του δηµόσιου τοµέα. Εάν θέλουµε ένα κράτος αποτελεσµατικό στην
υπηρεσία των πολιτών, πρέπει να αναπτύξουµε ένα αξιοκρατικό
σύστηµα προαγωγών, αλλά πρώτα απ’ όλα ένα ακόµα πιο αξιοκρατικό σύστηµα προσλήψεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευελπιστώ ότι το επόµενο µεγάλο βήµα θα είναι η καθιέρωση των γραπτών εξετάσεων για
όλους όσους επιθυµούν να διοριστούν στο δηµόσιο, ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες να στελεχώνονται µε άτοµα ικανά, όχι µόνο µε
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γνώσεις αλλά και κρίση και ικανότητες αποτελεσµατικής διαχείρισης των θεµάτων, που ανακύπτουν κατά την τέλεση της εργασίας τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να πω
ότι το νοµοσχέδιο αποτελεί µία σοβαρή προσπάθεια για αναβάθµιση της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα. Και εκτιµώ ότι οφείλουµε όλοι να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Κυριακοπούλου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε συζητήσει αρκετές φορές τους τελευταίους µήνες σε
αυτήν την Αίθουσα για την ανάγκη να αλλάξουν πολλά σε αυτό
εδώ τον τόπο. Κι έχει γίνει πλέον συνείδηση όλων µας και όλης
της κοινωνίας ότι το µέλλον της πατρίδας µας δεν µετριέται στο
παρελθόν, όσο λαµπρό κι αν ήταν, δεν µετριέται στο χθες, όσο
προβληµατισµένοι κι απογοητευµένοι µπορεί να είµαστε ούτε
στις παραµορφωτικές αντανακλάσεις εκείνων που προτιµούν να
προτάσσουν το ατοµικό απέναντι στο συλλογικό, την παράταξη
απέναντι στην πατρίδα, την εύκολη λύση απέναντι στο ξεβόλεµα
της αλλαγής.
Αν θέλουµε να είµαστε χρήσιµοι στον τόπο, οφείλουµε να είµαστε πρώτα απ’ όλα ειλικρινείς και να αναγνωρίσουµε τα λάθη
µας χωρίς άλλοθι, θαρραλέοι για να κάνουµε υπερβάσεις, τολµηροί απέναντι στις απαραίτητες ρήξεις.
Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και δρα η Κυβέρνησή, µε αλλαγές
που δείχνουν µία ξεκάθαρη πολιτική βούληση, µία ξεκάθαρη κατεύθυνση για το πού θέλουµε να πάµε. Αλλαγές που είναι, όµως,
φυσικό ότι απαιτούν έναν ικανό χρόνο αφοµοίωσης από τις
δοµές και τους θεσµούς για να αποδώσουν πλήρως.
Βεβαίως, αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η συναίσθηση ότι οι απαιτούµενες και προωθούµενες αλλαγές δεν µπορούν να αξιολογούνται στη βάση ενός στείρου κοµµατισµού,
καθώς αφορούν τη συνολική προοπτική του τόπου µας.
Αυτό επιχειρεί και το παρόν νοµοσχέδιο ως µέρος ενός ευρύτερου µωσαϊκού αλλαγών στη λειτουργία του κράτους, επιφέροντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τις
σχέσεις και τη συνεργασία της µε τους πολίτες, από το σηµερινό
γραφειοκρατικό, χρονοβόρο και συχνά στα όρια της νοµιµότητας
ή και πέρα από αυτό, σύστηµα εξυπηρέτησης του πολίτη, σε ένα
νέο, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα πρακτικό, άµεσο και διαυγές.
Είναι σε όλους µας γνώριµες και οικείες οι εικόνες πολιτών
στις ουρές µπροστά στα γκισέ των δηµοσίων υπηρεσιών, εικόνες
πέρα από κάθε πρακτική και λογική. Το σύστηµα λειτουργούσε
και λειτουργεί είτε ως ένας σιδηροκέφαλος και γραφειοκρατικός
µηχανισµός –και αυτό στην καλή του εκδοχή- είτε ως ιδιοκτησία
κάποιων προνοµιούχων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ξέρουµε
όλοι τι συνεπάγεται αυτό.
Αργήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να κατανοήσουµε την αναγκαιότητα το «πόθεν έσχες» όχι µόνο να λάβει
ουσία, αλλά να λάβει και το εύρος εκείνο που να ανταποκρίνεται
σε όσα πραγµατικά συνέβαιναν γύρω µας. Αργήσαµε ως κράτος
να δώσουµε λύση την ώρα που η τεχνολογία µας έδινε όλα τα
εργαλεία να φτιάξουµε δοµές που η εξυπηρέτηση του πολίτη να
µην επαφίεται στην υποκειµενικότητα ή στη διάθεση του υπαλλήλου, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος της υπηρεσίας.
Σήµερα, µε το παρόν σχέδιο νόµου, βάζουµε µία τελεία. Αξιοποιούµε όλα τα σύγχρονα εργαλεία που µας παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών για ένα κράτος
ευέλικτο, σύγχρονο, αποτελεσµατικό, γρήγορο, ανεπτυγµένο και
κυρίως φιλικό προς τον πολίτη και τα δικαιώµατά του.
Εισάγουµε δύο βασικούς άξονες στη λειτουργία του δηµοσίου.
Πρώτος άξονας: Το δικαίωµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
συναλλαγής φυσικών και νοµικών προσώπων µε το δηµόσιο.
Δεύτερος άξονας: Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των δηµοσίων φορέων.
Ειδικότερα στη νέα ψηφιακή δηµόσια διοίκηση, τα φυσικά και
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νοµικά πρόσωπα θα µπορούν πλέον από το χώρο τους, το σπίτι,
την εργασία τους, χωρίς ταλαιπωρία, εξοικονοµώντας χρόνο και
περιορίζοντας σηµαντικά το κόστος, να λαµβάνουν κάθε είδους
πληροφορία µε µία µόνο επίσκεψη στο δικτυακό τόπο, που είναι
υποχρεωµένοι πλέον να διατηρούν οι δηµόσιοι φορείς.
Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να ζητήσουν ή να υποβάλουν µε
ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και τα δικαιολογητικά προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, αλλά και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, συµπεριλαµβανοµένων των
οικονοµικών προς το δηµόσιο µέσω του διαδικτύου. Καθιερώνεται αυτή η αυτεπάγγελτη ή κατ’ αίτηση αναζήτηση εγγράφων
που τηρούνται σε οποιοδήποτε δηµόσιο φορέα, απαλλάσσοντας
τον πολίτη από την υποχρέωση να προσφύγει στις διάφορες
υπηρεσίες, προκειµένου να συγκεντρώσει ένα σωρό δικαιολογητικά για την απόκτηση ενός και µόνο εγγράφου. Και όλα αυτά µε
ό,τι συνεπάγεται η µη αυτοπρόσωπη επαφή του πολίτη µε το δηµόσιο υπάλληλο.
Επειδή, όµως, προέρχοµαι από µία ορεινή περιοχή, αποµακρυσµένη τόσο από την πρωτεύουσα και µε χωριά δυσπρόσιτα
ακόµη και από τα αστικά µας κέντρα, θέλω να επισηµάνω άλλη
µία διάσταση του σηµερινού νοµοσχεδίου που δίνει πνοή ζωής,
δηµιουργεί εγγύτητα, κοινωνικές και οικονοµικές προϋποθέσεις:
Η εξοικείωση µε την ψηφιακή τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές
δηµόσιες υπηρεσίες οδηγεί σε µία µεγαλύτερη εξοικείωση σε
άλλες εφαρµογές που αγγίζουν κρίσιµες εκφάνσεις της καθηµερινότητας, αλλά και της υγείας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της συγκέντρωσης πληροφοριακού υλικού, την επικοινωνία
ή ακόµα και την ενίσχυση της µικρής επιχειρηµατικότητας και
της οικογενειακής επιχείρησης που δεν είχε ούτε την εύκολη
πρόσβαση ούτε την πολυτέλεια να σπαταλάει το χρόνο και το ανθρώπινο δυναµικό στις δηµόσιες υπηρεσίες της πόλης.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο καθιερώνεται η νοµική και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων, η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που συνδέει µονοσήµαντα –και άρα µε ασφάλειατο περιεχόµενο του εγγράφου µε το συγκεκριµένο πρόσωπο που
το υπογράφει.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και
η δυνατότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων να ενηµερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και για την
πορεία της υπόθεσής τους.
Λαµβάνεται, όµως, την ίδια στιγµή µέριµνα για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών και για την ασφάλεια
των ψηφιακών συναλλαγών που αποτελούν ζητήµατα πρωτίστης
σηµασίας.
Ταυτόχρονα, µέσα από αυτές τις νέες λειτουργίες θα υπάρχει
δυνατότητα αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων για τις διοικητικές διαδικασίες, µε στόχο τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Τέλος, ο πολίτης δεν θα αρκείται µόνο στα έγγραφα, αλλά θα
µπορεί να διενεργεί και ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές,
όπως είναι η καταβολή ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων και εν γένει οικονοµική εκκαθάριση οφειλών φυσικών και νοµικών προσώπων προς φορείς του
δηµόσιου τοµέα.
Υπάρχει, όµως, µία ακόµα διάσταση του παρόντος νοµοσχεδίου που οφείλουµε να συνυπολογίσουµε. Αυτή είναι η ωφέλεια
του ίδιου του κράτους και των δηµοσίων υπαλλήλων. Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του
δηµοσίου, απλουστεύονται οι διοικητικές λειτουργίες και ταυτόχρονα βελτιώνεται ο συντονισµός ανάµεσα σε φορείς. Έτσι,
υπάρχει και εξοικονόµηση πόρων και βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.
Θέλω να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι είναι απαραίτητο κάθε
αλλαγή που λαµβάνει χώρο στο δηµόσιο, να λαµβάνει πρόνοια
και για τους ίδιους τους υπαλλήλους που θα χειριστούν το συγκεκριµένο περιβάλλον για τους εξής λόγους: Πρώτον, γιατί είναι
ο ασφαλέστερος τρόπος για να πετύχει το όποιο εγχείρηµα. Και,
δεύτερον, γιατί προφανώς και οι υπάλληλοι δικαιούνται να εργάζονται µε τρόπο που και οι ίδιοι αντιλαµβάνονται ως προοδευτικό
και σύγχρονο. Ό,τι ισχύει για τον πολίτη που χάνεται µέσα στη
χαρτούρα, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον υπάλληλο που πρέ-
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πει να τη διαχειριστεί.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω και µία
αναφορά για τους εργαζόµενους στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο κατανόησης για το ωράριό τους, γιατί αφ’ ενός η διεθνής εµπειρία δείχνει πως δεν
µπορεί να επιµηκυνθεί η παραµονή των παιδιών στους υπάρχοντες σταθµούς, αλλά και προς τους εργαζόµενους, ότι δεν µπορεί τα παιδιά να αποτελέσουν άλλοθι. Μία πρόταση θα ήταν να
διαχωριστεί ο χρόνος της εργασίας τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε άλλα καθήκοντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος θεωρεί ότι η λύση για
το ελληνικό πρόβληµα δεν ξεκινά από εδώ, τότε απλά εµµένει σε
λύσεις φυγής και υπεκφυγής. Οι λύσεις που ζητούµε και χρειαζόµαστε δεν βρίσκονται στον κόσµο γενικώς. Βρίσκονται στον
κόσµο που παίρνει το σχήµα του από τις µικρές και µεγάλες καθηµερινές ανατροπές που κάνουµε και κυρίως από τη συλλογική
απόφαση να µη βλέπουµε τη χώρα µας, να µην καταδεχόµαστε
να βλέπουµε τους εαυτούς µας ως µία αφήγηση της φθοράς και
της ακινησίας. Η λύση είναι εδώ. Είναι συνδεδεµένη µε εµάς. Δεν
µπορεί να την επιθυµεί κανείς άλλος περισσότερο από εµάς, δεν
µπορεί να τη γνωρίζει κανείς άλλος καλύτερα από εµάς, δεν µπορεί να τη φτιάξει κανείς άλλος για εµάς.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι µέρος αυτής της λύσης που ζητούµε. Αρκεί να καταλάβουµε όλοι σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Οικονόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει
το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαοκτώ µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Ηµαθίας του ΠΑΣΟΚ κ. Άγγελος Τόλκας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα ακόµη σηµαντικό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να
αντιµετωπίσει πολλαπλά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα
το κράτος µας και η ελληνική κοινωνία.
Ένα νοµοσχέδιο, που µαζί µ’ άλλα και σε µια σειρά νοµοσχεδίων-απαντήσεων σε σηµερινές προκλήσεις και προβλήµατα, έρχεται να αντιµετωπίσει ένα από τα δύο µεγάλα προβλήµατα της
χώρας µας, τα οποία τα εντοπίζουµε ως τα βασικά, ως τα θεµελιώδη ζητήµατα που όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου συµφωνούµε, τουλάχιστον, σ’ αυτά τα δύο βασικά προβλήµατα.
Το πρώτο έχει να κάνει µε την οικονοµία και την ανάπτυξη στη
χώρα µας. Γι’ αυτό γίνονται όλες αυτές οι µεγάλες προσπάθειες,
οι τιτάνιες µάχες που δίνονται σήµερα από την Κυβέρνησή µας
για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας.
Το δεύτερο θεµελιακό πρόβληµα του κράτους µας, όµως, έχει
να κάνει µε το κράτος. Και ακριβώς αυτό σήµερα το Υπουργείο
Εσωτερικών έρχεται να αντιµετωπίσει σε πάρα πολλές πτυχές
του. Προηγήθηκαν και άλλα, προηγήθηκαν και πολλά ακόµη νοµοσχέδια, όπως για παράδειγµα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», που είχαµε
πάρα πολλούς δήµους και που έχει φέρει συνένωση σε επίπεδο
δήµων µε την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ένα νοµοσχέδιο, που µε τον καιρό βλέπουµε όλο και περισσότερο τα θετικά
του αποτελέσµατα και µε µεγάλη δουλειά και εκεί, που γίνεται
από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα µπορέσουµε να αποδείξουµε
αυτό που, πραγµατικά, προσπαθούµε και θέλουµε να επιτύχουµε
µε την αιρετή τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, την άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη, την αποµάκρυνση οποιασδήποτε διαφθοράς,
τον έλεγχο της εξουσίας και την άµεση πρόσβαση του πολίτη σ’
αυτήν.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο αντιµετωπίζονται συγκεκριµένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλήµατα που ζούσαµε και ζούµε µέχρι σήµερα: Ο χρόνος σε
ουρές εξυπηρέτησης στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα σφάλµατα
αλλά και ο χρόνος που χάνεται σ’ αυτές, η γραφειοκρατία που
µέχρι σήµερα εµποδίζει πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις µε µεγάλο κόστος όχι µόνο σε χρόνο, αλλά και σε χρήµατα, η διαφθορά σε σηµείο που να συζητάµε πολύ ότι είναι άµεση ανάγκη
να µπορέσουµε να αντικαταστήσουµε τον ανθρώπινο παράγοντα
στη Δηµόσια Διοίκηση µ’ όλες αυτές τις τεχνολογίες που υπάρχουν και που σήµερα δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήµατα
και όλα τα άλλα που καθηµερινά ο Έλληνας πολίτης ζει στη συναλλαγή του µε το δηµόσιο.
Κατηγορηθήκαµε από τη Νέα Δηµοκρατία ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο πρόχειρο, αόριστο, το χαρακτήρισε
µάλιστα και ευχολόγιο. Δεν λέει, όµως, η Νέα Δηµοκρατία ότι δεν
εξυπηρέτησε βασικές αρχές της στρατηγικής «i 2010», η οποία προσοχή- δεν ξεκίνησε το 2010, κατέληγε το 2010, ξεκίνησε το
2005. Δεν µας έχουν, λοιπόν, πει γι’ αυτά και τι προτεραιότητες
έδωσε στη δικιά της διακυβέρνηση. Όπως, επίσης, δεν µας
έχουν πει αν επιτεύχθηκαν και στόχοι από αυτές τις στρατηγικές.
Σήµερα, αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να προστεθεί σε µια
ακόµα σειρά νοµοσχεδίων, που έχουν να κάνουν µε τις τεχνολογίες και την πληροφορική στο δηµόσιο τοµέα. Είναι η ηλεκτρονική διαβούλευση, που για πρώτη φορά ξεκίνησε, η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
που και αυτή κατοχυρώθηκε, είναι το opengov, µε όποια προβλήµατα έχει µέχρι σήµερα, αλλά είναι µια κατάκτηση, είναι οι ηλεκτρονικές πύλες των Υπουργείων και των υπηρεσιών, είναι το
ανοικτό λογισµικό, που σε ανησυχίες πολλών συναδέλφων έχει,
ήδη, αρχίσει και χρησιµοποιείται από Υπουργεία της δικιάς µας
Κυβέρνησης.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµιουργείται µια νοµική πλατφόρµα για να µπορέσουµε να πραγµατώσουµε τόσο
τις αρχές της στρατηγικής του «i 2010», όσο και το άρθρο 5Α του
Συντάγµατος για δικαίωµα συµµετοχής στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και την υποχρέωση του κράτους για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης.
Δηµιουργούνται, δηλαδή, σήµερα όλες αυτές οι θεσµικές προϋποθέσεις για την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών µε
το δηµόσιο, αλλά και των επιχειρήσεων µε το δηµόσιο µε τη
χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Και πραγµατικά
αυτό που σήµερα γίνεται είναι ότι κατακτώνται όλες αυτές οι
προϋποθέσεις και όλες οι λειτουργίες και οι αρχές που θέλουµε
για το δικό µας δηµόσιο τοµέα, ώστε να µπορεί µετά από περαιτέρω τεχνική επεξεργασία µε, επιπλέον, υπουργικές αποφάσεις,
µε, επιπλέον, επεξεργασία σε κάθε Υπουργείο, όπως προβλέπεται και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, η διασύνδεση αυτή που θα µπορέσει να εξυπηρετήσει τον Έλληνα πολίτη για να µπορεί
καλύτερα να απευθύνεται στο δηµόσιο και να κερδίζει όλα αυτά
που ο ίδιος επιθυµεί.
Σε τι άλλο συµβάλλει, όµως, το σηµερινό µας νοµοσχέδιο;
Συµβάλει στο να καταστεί ο δηµόσιος τοµέας πιο ανοικτός και
διαφανής, καθώς και η Κυβέρνηση και όλες οι υπηρεσίες µας να
είναι πιο κατανοητές και υπεύθυνες απέναντι στους πολίτες. Συµβάλει στο να εξασφαλίζεται η ενότητα στην αντιµετώπιση των διοικητικών προβληµάτων, αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών,
γιατί, δυστυχώς, πολλές φορές έχουµε δει µια πολυδιάσπαση
των υπηρεσιών είτε από υπηρεσία σε υπηρεσία είτε από τόπο σε
τόπο.
Εξυπηρετεί το νοµοσχέδιο στο να καλυφθούν οι απαιτήσεις
των επιχειρήσεων που επιθυµούν λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα έξοδα και περισσότερη αποτελεσµατικότητα. Μείωση, δηλαδή, και του χρόνου και του κόστους.
Εξυπηρετεί, επίσης, το σηµερινό µας νοµοσχέδιο στο να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή συνέχεια των δηµόσιων υπηρεσιών, η
οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της κινητικότητας
στην Ευρώπη, αλλά και για την εξυπηρέτηση σήµερα των Ευρωπαίων πολιτών, που περισσότερο από ποτέ βρίσκονται σε µια
διαρκή σύνδεση και αλληλεξάρτηση µεταξύ τους.
Ακόµα, όµως, ένα µεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, που πολύ περισσότερο από ποτέ το χρειάζεται η χώρα
µας, είναι η ανάπτυξη της οικονοµίας στο χώρο της πληροφορι-
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κής και των νέων τεχνολογιών. Και έχει αποδειχθεί ιστορικά, αλλά
και στην πράξη ότι οι προηγµένες στην τεχνολογία χώρες καταλαµβάνουν, επίσης, πρώτες θέσεις σε ανταγωνιστικότητα και οικονοµικές επιδόσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και
κάποια θέµατα, τα οποία οφείλουµε, όµως, να προσέξουµε, έτσι
ώστε το νοµοσχέδιο σε πλήρη έκταση να µπορέσει να εφαρµοστεί και να πετύχουµε τους στόχους του.
Χρειάζεται, δηλαδή, να εξασφαλίσουµε τη σύµπραξη των ίδιων
των υπαλλήλων και στελεχών του δηµοσίου, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρµόσουν το νόµο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
ώστε να έχουµε, πραγµατικά, την εφαρµογή του.
Χρειάζεται να διασφαλίσουµε µε κάθε δυνατό τρόπο την προστασία των συναλλαγών και των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών µέσα από όλες τις διαδικασίες αυτές.
Χρειάζεται, ακόµη, προσοχή να τηρηθεί αυστηρά η υποχρέωση απάντησης της διοίκησης στο αίτηµα του πολίτη µέσα στα
χρονοδιαγράµµατα που επιβάλλει ο νόµος και γι’ αυτό συνεχόµενο έλεγχο και επιτήρηση της διαδικασίας όλων αυτών των διαδικασιών που σήµερα προβλέπουµε ως πλέγµα και αύριο θα
εξειδικευτούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, επίσης, να επαναφέρω την πρότασή µου για
τον ΑΣΕΠ. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους, για κάθε επόµενη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ να µη χρειάζεται να τα καταθέτουν ξανά, αλλά
απλά να τα επικαλούνται, εφόσον βέβαια έχουν κατατεθεί στον
ΑΣΕΠ και αυτά βρίσκονται ήδη στα αρχεία, στα δεδοµένα του
ΑΣΕΠ.
Ακόµη, όσον αφορά τους βρεφονηπιακούς, επειδή υπάρχει µεγάλη ένταση και πίεση αυτήν τη στιγµή προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικά προς τους πολίτες, αυτό που πρέπει να
εξαντλήσουµε είναι τα περιθώρια όχι όσον αφορά την απασχόληση, αλλά, κυρίως, όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο, έτσι
ώστε και οι ίδιοι να µπορούν να προσφέρουν καλύτερο έργο,
αλλά και στα βρέφη, στα νήπια και στα παιδιά, που είναι µέσα
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, να τους συµπεριφερόµαστε
µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και να συνεχίσουµε να εξασφαλίζουµε αυτήν την ποιότητα που µέχρι σήµερα εξασφαλίζεται.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, να ευχαριστήσω προσωπικά όλη την
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί άµεσα ανταποκριθήκατε στο αίτηµά µου για µια ιστορική αλλαγή, που έπρεπε να
γίνει, για την αναγνώριση του Δήµου Νάουσας, -κάτι που είχαµε
παραλείψει στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- ως Δήµος ηρωικής πόλης Νάουσας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο αρχικό νοµοσχέδιο και µε
την τροπολογία σας σήµερα και µετά από συνεννόηση µας στην
επιτροπή, το φέρνετε και αποκαθιστά το σεβασµό στον αγώνα
και τις θυσίες της πόλης µας.
Κύριε Υπουργέ, το σηµερινό νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάζει ψηλά τον πήχη της διαφάνειας, βάζει ψηλά τον πήχη της ευθύνης των δηµοσίων υπαλλήλων και των δηµοσίων λειτουργών, πρώτα απ’ όλα, όµως, κρατάει
ψηλά τον πήχη των πολιτικών όλων αυτών που έχετε αποφασίσει
και αυτών που αποφασίζουµε σαν Κυβέρνηση για τη διαφάνεια
στο δηµόσιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Τόλκα.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Παντελής Ασπραδάκης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ριζική αναµόρφωση του κράτους ήταν και παραµένει µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις
για το µέλλον της χώρας µας. Το ΠΑΣΟΚ, προεκλογικά, υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει τη λειτουργία του κράτους µε στόχο µια Δηµόσια Διοίκηση και αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη. Η
υπόσχεση αυτή µε σταθερά βήµατα γίνεται πραγµατικότητα µε
συγκεκριµένα νοµοσχέδια από το Υπουργείο Εσωτερικών, Απο-
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κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του οποίου ο τίτλος επιβεβαιώνεται και σήµερα στη πράξη.
Αναφέρω, ενδεικτικά, το νοµοσχέδιο για την πλήρη αξιοκρατία
στις προσλήψεις στο δηµόσιο. Πλέον, όλες οι προσλήψεις θα γίνονται χωρίς παραθυράκια και χωρίς πολιτικές παρεµβάσεις. Το
νοµοσχέδιο για διαφανή επιλογή, για πρώτη φορά στην ιστορία
της Δηµόσιας Διοίκησης, των προϊσταµένων όλων των επιπέδων,
το πρόγραµµα βέβαια «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
αυτή τη µεγάλη τοµή του κράτους, ενώ προωθείται ήδη το αντίστοιχο νοµοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό των δηµοσίων υπαλλήλων.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έρχεται να ικανοποιήσει µια πολυετή και επιτακτική ανάγκη, τόσο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και την αναβάθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών γύρω από δύο βασικούς άξονες:
Πρώτον, το δικαίωµα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής των νοµικών προσώπων µε το δηµόσιο και, δεύτερον, την
καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των δηµόσιων
φορέων µε πολλά 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 όπου και αν βρίσκονται –στο σπίτι, στη
δουλειά ή ακόµη και από το κινητό τους- χωρίς ταλαιπωρία, εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα να λαµβάνουν κάθε είδους πληροφορία µε µια απλή επίσκεψη σε σχετική ιστοσελίδα, που είναι
υποχρεωµένοι πλέον να διατηρούν οι δηµόσιοι φορείς.
Επίσης, 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 µέσα από το διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται βέβαια η ασφάλεια στις συναλλαγές και η προστασία του
χρήστη.
Το σχέδιο νόµου έρχεται να εφαρµόσει στην πράξη όσα απορρέουν από τη συνταγµατική Αναθεώρηση του 2001 και συγκεκριµένα, τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 5Α που κατοχυρώνει
το δικαίωµα της πληροφόρησης, αλλά και την υποχρέωση του
κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και την παραγωγή, ανταλλαγή και
διάδοσή τους.
Το γεγονός αυτό ότι η κορυφαία συνταγµατική επιταγή ολοκληρώνεται δέκα χρόνια µετά αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση αυτή
και το Υπουργείο προσπαθούν να εφαρµόσουν και να προωθήσουν αυτονόητα θέµατα και ρυθµίσεις που καµµία κυβέρνηση
µέχρι σήµερα δεν τόλµησε ή δεν µπόρεσε να κάνει.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι
ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη από το σπίτι του. Κάθε συναλλαγή µε το δηµόσιο απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ή γίνεται µε
εξουσιοδότηση και ασφαλώς µόνο κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού. Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά: Ταλαιπωρία, χάσιµο χρόνου και χρηµάτων, αγανάκτηση, πολλά προβλήµατα στη σχέση
κοινού και δηµόσιου υπαλλήλου και τεράστια βέβαια γραφειοκρατία.
Θεωρώ λοιπόν, ιδιαίτερα σηµαντικό το παρόν νοµοσχέδιο
αλλά πιο σηµαντική θα είναι η λειτουργική εφαρµογή του όσο
πιο γρήγορα γίνεται. Πρέπει δηλαδή, κύριε Υπουργέ, να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση να µην ατονήσει τίποτα απ’
όσα προβλέπει.
Επίσης, είναι αναγκαίο να επιµείνουµε στη διαρκή εκπαίδευση
του προσωπικού και συνολικά του δυναµικού της Δηµόσιας Διοίκησης. Αυτό αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση µε ευεργετικά
οφέλη.
Επιπλέον, αυτό που πρέπει να ρυθµιστεί µε σαφήνεια είναι το
προβλεπόµενο και ανώτατο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση
κάθε ηλεκτρονικής υπόθεσης, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να γνωρίζει επακριβώς το χρόνο αποπεράτωσης του αιτήµατός του.
Τέλος, σηµαντικό είναι να ενισχυθούν τα προγράµµατα και σεµινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων σε δήµους, αλλά και γενικότερα
για άτοµα που δεν έχουν την ανάλογη εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε µε το χρόνο όλο και περισ-
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σότεροι Έλληνες να γίνουν κοινωνοί των νέων εξελίξεων και να
µπορούν να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Οπωσδήποτε
πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα προσβασιµότητας σε όλη τη
χώρα, για όλους τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» θεσπίζει το νοµικό πλαίσιο που θα συµβάλει ουσιαστικά στη µετατροπή
της χώρας µας από ένα κράτος γραφειοκρατίας και ανοµίας σε
ένα λειτουργικό κράτος ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρεί σε όλες αυτές τις αλλαγές, πιστεύοντας ακράδαντα ότι έχει το καθήκον και την ιστορική
υποχρέωση να το κάνει κάτω από τις κρίσιµες στιγµές που περνάει η χώρα µας. Πιστεύω, άλλωστε, ότι η µεγάλη πλειοψηφία
του ελληνικού λάου επιδοκιµάζει τέτοιες πρωτοβουλίες που σίγουρα µόνο θετικά έχουν να προσφέρουν στον πολίτη και γενικότερα στη λειτουργία του δηµοσίου.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε τη Νέα Δηµοκρατία, που µε το
«Ζάππειο 2» εξήγγειλε πράγµατα που ήδη κάποια απ’ αυτά εφαρµόζονται, προτείνει µέτρα που θα αυξήσουν το έλλειµµα και,
τέλος, µιλάει για πράγµατα που είναι ανεφάρµοστα αυτή τη χρονική στιγµή.
Πιστεύω ότι αυτή η ώρα είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα που
χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Η χώρα µάς θέλει ενωµένους και
δεν χρειάζεται να µας το λέει κανένας από πουθενά. Οι πολίτες,
βέβαια, το γνωρίζουν, γιατί επωµίζονται δυσάρεστα µέτρα και
έχουν καταλάβει ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες που η χώρα
µας δοκιµάζεται, χρειάζεται µια κυβέρνηση αποφασισµένη να
δράσει ουσιαστικά και όχι να πειραµατιστεί.
Αυτό που είναι σηµαντικό να αναδειχθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να ψηφίζει και να υλοποιεί σχέδια νόµου που στοχεύουν στη δηµιουργία µιας
Ελλάδας, µιας ευνοµούµενης και σύγχρονης χώρας. Η Κυβέρνηση αυτή τολµά. Τολµά να αλλάξει τις παθογένειες του παρελθόντος και να παίρνει αποφάσεις µέσα σε µια οικονοµική δίνη,
όπου κάθε µέρα αντιµετωπίζει αναρίθµητες δυσκολίες και προκλήσεις, συνεχίζει σταθερά και αποφασιστικά να αγωνίζεται για
την Ελλάδα του µέλλοντος για µια αξιοπρεπή λειτουργική και
αποδοτική καθηµερινότητα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους φυσικά υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παντελή Ασπραδάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος
Χαραλαµπόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το κράτος, τόσο στις συναλλαγές µε τους πολίτες όσο και µε τις επιχειρήσεις για την καλύτερη
εσωτερική του λειτουργία αποτελεί βασικό κοµµάτι της προσπάθειας εκσυγχρονισµού, που αυτή τη στιγµή έχουµε αναλάβει.
Ορισµένοι βλέπουν το παρόν νοµοσχέδιο µε ένα µάτι συντήρησης και αντίδρασης, ότι θα ανατρέψει δηλαδή, πάγιες συνήθεις, οι οποίες ίσως στο παρελθόν ήταν δικαιολογηµένες αλλά
σήµερα µε τη χρήση των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών δεν είναι. Θα εξηγήσω τι εννοώ.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποκτά πλέον και θεσµικό υπόβαθρο µε τη θέσπιση
ενός γενικού πλαισίου κανόνων για την επέκταση χρήσης της
σύγχρονης τεχνολογίας σε όλο το εύρος της δράσης του δηµόσιου τοµέα. Αποτελεί ταυτόχρονα την κορύφωση µιας διαδικασίας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαοκτώ µήνες γιατί, όπως
θυµόµαστε από τις πρώτες µέρες της διακυβέρνησής της, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε σειρά από παρεµβάσεις που προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Με τη δηµιουργία της πύλης opengov προωθήσαµε ένα µοντέλο ανοιχτής διακυβέρνησης και συµµετοχικής δηµοκρατίας
που µετατρέπει τον πολίτη από απλό παρατηρητή σε συµµέτοχο
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στην άσκηση της εξουσίας. Με το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ο πολίτης µπορεί να έχει πρόσβαση από ένα σηµείο στο σύνολο των
νόµων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι
φορείς του στενού αλλά και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και
οι ανεξάρτητες αρχές. Με τον επενδυτικό νόµο ο υποψήφιος
επενδυτής, που θέλει να λάβει ενισχύσεις, µπορεί να διεκπεραιώσει το σύνολο της διαδικασίας ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Εξάλλου, ρήτρες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπάρχουν
σε όλα σχεδόν τα νοµοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από την τωρινή Βουλή µε πιο πρόσφατο το νοµοσχέδιο για την απλοποίηση
αδειοδότησης τεχνικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Εποµένως οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους µια σειρά δυνατοτήτων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους µε το δηµόσιο. Διαπιστώνεται όµως, ένα έλλειµµα ενηµέρωσης πάνω σε
αυτά και έλλειµµα κατάρτισης στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Τι θέλω να πω µε αυτό; Αφ’ ενός, οι
νέοι άνθρωποι που είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση της τεχνολογίας δεν είναι ενηµερωµένοι γι’ αυτά που συζητάµε σήµερα, δεν
είναι ενηµερωµένοι για τα επιτεύγµατα που έχουν γίνει τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες στον εκσυγχρονισµό του κράτους,
δίνοντας µια δυνατότητα διαφάνειας στους πολίτες. Εκεί, λοιπόν,
πρέπει να κάνουµε κάτι για να εµπλακούν οι νέοι µε αυτήν την
προσπάθεια, γιατί αυτοί είναι που θα ενηµερώσουν και θα εκπαιδεύσουν και τους παλαιότερους. Διότι και εκεί έχουµε ένα πρόβληµα, όταν οι παλαιότεροι σε ηλικία δεν είναι εξοικειωµένοι µε
τη χρήση του internet. Εδώ εκτός από µια καµπάνια που µπορεί
να γίνει µε φθηνό τρόπο, ενδεχοµένως µε ένα µικρό φυλλάδιο
στους λογαριασµούς της ΔΕΗ, θα πρέπει να υπάρξει και µια επέκταση αυτής της προσπάθειας που γίνεται από τους δήµους για
την κατάρτιση στη χρήση του internet. Αυτό µπορεί να γίνει πιο
µεθοδευµένα µέσα από τα ΚΕΠ.
Με το παρόν νοµοσχέδιο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
τα οφέλη είναι η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους και η απεµπλοκή από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Για τους δηµόσιους φορείς είναι η εξοικονόµηση του διοικητικού κόστους, η
ορθολογική κατανοµή των πόρων και η πιο εύρυθµη λειτουργία
τους.
Η σηµασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν εξαντλείται
όµως σε επίπεδο πρακτικών διευκολύνσεων που προσφέρει,
αλλά έχει και θεσµική αξία. Μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενισχύεται και η διαφάνεια της δράσης της
Δηµόσιας Διοίκησης µε την ενίσχυση του δικαιώµατος πρόσβασης του πολίτη στα δηµόσια έγγραφα. Είναι µία κατάκτηση που
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στις δηµοκρατίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και Καναδά και θεµελιώθηκε και
εδώ µε το νόµο του 1999. Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
στο άρθρο 5, αποτυπώνεται αυτό το δικαίωµα, το οποίο είναι και
συνταγµατικά κατοχυρωµένο µετά την Αναθεώρηση του 2001
στο άρθρο 5Α του Συντάγµατος.
Νοµίζω ότι όσοι από εµάς έχουµε ζήσει σε πιο σκοτεινές εποχές της σύγχρονης ιστορίας µπορούµε να αντιληφθούµε πόσο
σηµαντική είναι η δυνατότητα πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα,
αλλά και στα ιδιωτικά έγγραφα που µας αφορούν. Το δικαίωµα
αυτό ενισχύεται σηµαντικά µε το άρθρο 9 του παρόντος νοµοσχέδιου. Μπορεί πλέον να ασκείται και για τα ηλεκτρονικά έγγραφα, αλλά και µέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας γρήγορα και άµεσα. Πρόκειται για µια ουσιαστική
ενδυνάµωση του διοικούµενου απέναντι στη Δηµόσια Διοίκηση
και ως τέτοια πρέπει να αναδειχθεί.
Επίσης, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιµο και νοµοτεχνικά πιο άρτιο
να επαναληφθεί στο παρόν νοµοσχέδιο, στο άρθρο 9, η διατύπωση του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Γιατί;
Γιατί το άρθρο 5 καταγράφει και την προθεσµία των είκοσι ηµερών για την παροχή του εγγράφου ή την αιτιολογηµένη άρνηση
της διοίκησης. Αυτό θα είναι µια διευκόλυνση της ενηµέρωσης
και της πρόσβασης του απλού πολίτη σε αυτό το δικαίωµα που
θεµελιώνεται και ηλεκτρονικά.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µπορεί ακόµη και να εξεταστεί το
ενδεχόµενο να οριστεί ένας υπάλληλος σε κάθε φορέα του δηµοσίου τοµέα, ο οποίος θα είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο
τήρησης αυτής της διάταξης ή να ανατεθεί η παρακολούθηση
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της εφαρµογής του σε κάποια ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι η
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή ο Συνήγορος του Πολίτη.
Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ότι για την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ η διάδοση των πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
δεν είναι απλά ένα ευχολόγιο, αλλά µια θεµελιώδης δέσµευση.
Έχουµε αποδείξει µε πράξεις ότι για εµάς η διευκόλυνση της καθηµερινότητας του πολίτη και η αποκατάσταση εµπιστοσύνης
προς το κράτος είναι προτεραιότητα στον αγώνα µας για µια Δηµόσια Διοίκηση πιο αποτελεσµατική, λιγότερο δαπανηρή και πιο
φιλική προς τους πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χαραλαµπόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι στην επαφή
µας, στη σχέση µας µε το δηµόσιο πάρα πολλές φορές τα νεύρα
µας έχουν δοκιµαστεί. Έχουµε ταλαιπωρηθεί, έχουµε βασανιστεί, έχουµε χάσει ώρες, έχουµε µια δυσπιστία απέναντι στην παροχή υπηρεσιών. Πιστεύω ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θα λυθούν
πάρα πολλά από αυτά τα προβλήµατα στις σχέσεις πολιτών και
δηµοσίου.
Κατά τη γνώµη µου, είναι ένα πολύ σπουδαίο νοµοσχέδιο, ένα
νοµοσχέδιο-τοµή. Τα οφέλη από αυτό το νοµοσχέδιο έχουν περιγραφεί από το σύνολο των συναδέλφων, αν και µου έκανε εντύπωση, ότι από πάρα πολλές πτέρυγες δεν υπήρχε ούτε ένας
οµιλητής. Φαντάζοµαι ότι στο τέλος της ψηφοφορίας θα εισπράξετε µια θετική ψήφο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν µίλησαν, δεν
γράφτηκαν από πολλές πτέρυγες κύριοι Υπουργοί. Μπορώ να
πω ότι οι πιο πολλοί εγγεγραµµένοι είναι από το ΠΑΣΟΚ και λίγοι
από τη Νέα Δηµοκρατία. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Ίδωµεν,
όµως, στο τέλος της διαδικασίας ποια θα είναι η στάση πολλών
συναδέλφων και πτερύγων. Αυτό δεν αποτελεί κανένα υπονοούµενο για κανένα συνάδελφο.
Επειδή δεν έχω να προσθέσω τίποτα στον κορµό του νοµοσχέδιου, ήθελα, κύριοι Υπουργοί, να αναφερθώ σε τέσσερα-πέντε
επιµέρους στοιχεία.
Πρώτον, θα αναφερθώ στο άρθρο 45, στην παράγραφο 10,
που αφορά τις δηµοτικές ενότητες µέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους και την αλλαγή του αντικειµένου εργασίας ή ανάθεση συναφών καθηκόντων στους υπαλλήλους των ΚΕΠ µε πληθυσµό
έως πέντε χιλιάδες. Η αίσθησή µου είναι ότι, επειδή συνωστίζεται
όλος ο κόσµος στα αστικά κέντρα, πολλά από τα ΚΕΠ των άλλων
δήµων µε πάνω από πέντε χιλιάδες πληθυσµό έχουν πλεονάζον
προσωπικό, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αλλού. Κατ’
αυτήν την έννοια, προτείνω να γίνει δέκα χιλιάδες ο πληθυσµός
µέχρι τον οποίο µπορούν να ανατεθούν συναφή καθήκοντα
στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, αντί των πέντε χιλιάδων όπως είναι
σήµερα. Είναι µια πρόταση που πρέπει να την αξιολογήσετε.
Υπάρχει, δηλαδή, και η αίσθηση από µελέτες που έγιναν ότι και
σε δήµους µέχρι δέκα χιλιάδες µπορούν να ανατεθούν στους
υπαλλήλους και άλλα καθήκοντα. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο θέµα, κύριοι Υπουργοί, αφορά τους συνεπείς και
ασυνεπείς κατά τη ρύθµιση που κάνετε για οφειλές των δηµοτών
προς τους δήµους. Υπάρχει µια σωστή προσέγγιση, κατά τη
γνώµη µου, ότι σε ασυνεπείς πολίτες δεν µπορεί να ρυθµίζονται
τα χρέη συνεχώς. Επειδή όµως δεν είχαµε τη δηµοτική ενηµερότητα µέχρι τώρα, υπάρχουν κάποια προβλήµατα. Κάποιοι είχαν
ρυθµίσει τα χρέη τους προς τους δήµους. Όµως, λόγω προβληµάτων συγκυρίας, θα σας πω κάποια στοιχεία που έχω από το
Δήµο Κατερίνης. Το 2008 είχαν ληξιπρόθεσµες οφειλές εννέα
πολίτες της Πιερίας, τώρα έχουν γύρω στους σαράντα πέντε,
από τραπεζοκαθίσµατα, από το φόρο παρεπιδηµούντων κ.λπ..
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο ελαστική η προσέγγιση που γίνεται για το παρελθόν και φυσικά να είναι σκληρή
εφεξής, αφ’ ης στιγµής υπάρχει η δηµοτική ενηµερότητα. Δηλαδή, εάν υποτροπιάζει κάποιος οφειλέτης µετά τη ρύθµιση, να
µην του ξαναγίνεται ρύθµιση. Θα έλεγα να το δείτε, γιατί έχει
βάση η λογική που τίθεται στο νοµοσχέδιο. Δείτε το λίγο πιο ανοι-
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χτά, γιατί λόγω συγκυρίας και οικονοµικής κρίσης πολλοί δεν
ανταποκρίθηκαν σε παλιές ρυθµίσεις και τώρα δεν µπορούν να
µπουν. Δείτε το. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το εξετάσετε. Το λέω, επειδή ασχολήθηκα µε διαφόρου τύπου ρυθµίσεις.
Το τρίτο θέµα, κύριοι Υπουργοί, δεν είναι συναφές, αλλά είναι
ένα πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν στα χωριά. Έχουµε στην
Πιερία πέντε οικισµούς µε πληθυσµό κάτω από τριακόσιους κατοίκους. Αυτές δεν ήταν κοινότητες. Βέβαια, στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
υπάρχει πρόβλεψη. Κανείς δήµαρχος δεν κινεί τις διαδικασίες να
τους αναγνωρίσει ως κοινότητες, για να εκπροσωπούνται µε έναν
πολίτη, µε έναν εκπρόσωπο. Υπάρχουν, όµως, αυτά τα πέντε διαµερίσµατα µε κατοίκους περίπου διακόσιους ενενήντα το καθένα, που δεν έχουν εκπρόσωπο, διότι δεν ήταν κατά την ψήφιση
του νόµου κοινότητες ούτε διαµερίσµατα. Δείτε το µήπως λυθεί
σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο ή µε µια διευκρινιστική εγκύκλιο ή
µε µια πίεση. Οι άνθρωποι µαζεύουν υπογραφές από τέτοια διαµερίσµατα στην Κατερίνη, για να τα στείλουν σε εσάς, γιατί οι
δήµαρχοι δεν κινούν τις διαδικασίες. Είναι κάτι το οποίο παρέλκει, βέβαια, στη σηµερινή συζήτηση του νοµοσχεδίου, αλλά
οφείλω να το θέσω ως ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε κατά
τις επισκέψεις µας στα χωριά.
Το τέταρτο που θέλω να πω αφορά υπάλληλους που έχουν µεταταγεί. Υπάρχουν και κάποιες αλληλογραφίες µε το Υπουργείο
-νοµίζω µε εσάς, κύριε Ντόλιο- και θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται και µε έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαφοροποίηση των βασικών µισθών και των επιδοµάτων. Δηλαδή,
έπαιρναν κάποια επιδόµατα ως δηµόσιοι υπάλληλοι και δεν τα
παίρνουν τώρα ως δηµοτικοί υπάλληλοι. Χρειάζεται κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος, κάποια προσέγγιση. Θα σας το ενεχειρίσω
και αυτό, κύριε Υπουργέ.
Θα µου πείτε τώρα ότι σε συνθήκες κρίσης και οικονοµικής
στενότητας και µε αυτήν τη συζήτηση που γίνεται στη χώρα µας
για το δηµόσιο τοµέα και τη µισθωτή εργασία το να ζητά κανείς
να µονιµοποιηθούν κάποιοι υπάλληλοι των δηµοτικών επιχειρήσεων παρέλκει σαν συζήτηση και ίσως είναι λίγο προκλητικό.
Όµως, τίθεται και αυτό το ζήτηµα και ζητούν µερικές δηµοτικές
επιχειρήσεις αυτήν τη διαδικασία να την επικυρώσει το Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτές οι παρατηρήσεις, ιδιαίτερα οι πρώτες, που αφορούν το όριο µέχρι δέκα χιλιάδες για ΚΕΠ, αφορούν τους συνεπείς και µη συνεπείς και
ιδιαίτερα τους οικισµούς, είναι παρατηρήσεις που µπορούν να
ληφθούν υπ’ όψιν, αν µη τι άλλο, όχι σε αυτό το νοµοσχέδιο,
αλλά σε κάποια άλλη νοµοθετική πρωτοβουλία, για να κάνουµε
πιο αποτελεσµατικό το εγχείρηµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», πιο αποτελεσµατική τη διοίκηση και να διευκολύνουµε και τις υπηρεσίες
και τους πολίτες, οι οποίοι σηκώνουν το βάρος αυτής της κρίσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαγεωργίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Ουσιαστική Αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Ελληνικό Κράτος και Προώθηση της Διεθνούς Αναγνώρισής της».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο σε µία συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα, σε µια χώρα
όπου κυριαρχούν δυστυχώς φαινόµενα τυφλής βίας, σε µια
χώρα όπου η συναίνεση, η οποία είναι ζητούµενο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά δυστυχώς οι θύτες τού χθες προσπαθούν
να εµφανιστούν ως τιµητές τού σήµερα και φιλοδοξούν να είναι
και οι λυτρωτές τού αύριο χωρίς όµως, να δίνουν πειστικά εχέγγυα γι’ αυτό. Η συναίνεση, λοιπόν, δεν επιτυγχάνεται σε κεντρικό
πολιτικό επίπεδο, πρέπει όµως, να επιτευχθεί σε επίπεδο κοινωνίας. Πρέπει να συµφωνήσουµε, πρέπει να οµονοήσουµε σε κά-
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ποιες βασικές διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί έχουµε όλοι συνειδητοποιήσει την κρισιµότητα της περίστασης, γιατί έχουµε όλοι κατανοήσει το για ποιο λόγο φθάσαµε εδώ που φθάσαµε και
βεβαίως, γιατί οι επιλογές και οι λύσεις δεν είναι πάρα πολλές,
όµως, ο χρόνος είναι αµείλικτος και ο χρόνος θα είναι ανελαστικός.
Αυτή η κατάσταση επιβάλλει να γίνουν άλµατα και όχι βήµατα.
Άλµατα αυτονόητα σε ένα σύγχρονο κράτος, σε ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος, όπως θέλουµε να υποστηρίζουµε ότι είναι η
χώρα µας, τα οποία όµως, τα προηγούµενα χρόνια, λόγω του λεγόµενου πολιτικού κόστους, λόγω της ολιγωρίας, λόγω της πολιτικής αδυναµίας, όχι µόνο δεν γίνονταν, αλλά οδηγούσαν σε
τελείως αντίστροφη κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα, ενώ βλέπουµε
ότι ένα καινούργιο θεσµικό πλαίσιο µε σύγχρονες διοικητικές
δοµές αρχίζει σιγά-σιγά και δοµείται, αρχίζει σιγά-σιγά και στηρίζεται στη χώρα µας, η χώρα κυρίως χαρακτηριζόταν από αναχρονιστικές, από τριτοκοσµικές θα µου επιτρέψετε να πω, δοµές,
που κόστιζαν πάρα πολύ στα δηµόσια οικονοµικά.
Βλέπουµε, λοιπόν, µια προσπάθεια της Κυβέρνησης, η οποία
είναι συνεχής, η οποία είναι συνεπής, η οποία βεβαίως ελέγχεται
ως προς την αποτελεσµατικότητά της, αλλά αυτή η προσπάθεια,
σε καµµία των περιπτώσεων δεν µπορεί να έχει αποτελέσµατα,
αν ο µεγάλος ασθενής, η µεγάλη αδυναµία κάθε αναπτυξιακής
πρωτοβουλίας, που είναι η κρατική µηχανή, που είναι ο δηµόσιος
τοµέας, δεν εκσυγχρονιστεί και βεβαίως δεν προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε όλες οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες και
όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες να λάβουν σάρκα και οστά.
Μιλάµε, λοιπόν, για την απαραίτητη προϋπόθεση, την κρατική
µηχανή που είναι προϋπόθεση για να µπορέσουµε να έχουµε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Μια κρατική µηχανή η οποία είναι
αναποτελεσµατική, µία κρατική µηχανή η οποία είναι κουρασµένη και η οποία σε κάποιο µικρό ποσοστό εµφανίζει φαινόµενα
διαφθοράς. Και βεβαίως όλα αυτά ξεκινούν από το γεγονός ότι
δεν είναι µόνο η µονιµότητα, η οποία είναι πολιτική επιλογή για
το αν θα αµφισβητηθεί ή όχι, αλλά κυρίως το δικαίωµα της υπογραφής και η ατιµωρησία που υπήρχε και ό,τι αυτό συνεπαγόταν
για τις υπερεξουσίες που είχαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι δηµόσιοι λειτουργοί.
Σε καµµία των περιπτώσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θα πρέπει κανένας σε αυτήν την Αίθουσα να είναι ισοπεδωτικός. Δεν θα πρέπει µέσα σε λίγους µήνες ή σε λίγες µέρες ή
και σε αυτήν την Αίθουσα µε αυτό το νοµοσχέδιο, να µηδενίσουµε τους πάντες και τα πάντα. Θα πρέπει, όµως, να πάρουµε
τολµηρές πρωτοβουλίες και θα πρέπει να κάνουµε µία έντιµη
συµφωνία, για το πώς πραγµατικά πιστεύουµε ότι η κρατική µηχανή, που είναι µοχλός ανάπτυξης, θα συµβάλει αποτελεσµατικά,
αλλά όχι σε βάθος χρόνου, άµεσα στο να επιτευχθούν οι στόχοι
που θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν κοινή αγωνία όλων.
Βάζουµε, λοιπόν, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο που είναι ένα καλό
πλαίσιο, τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, τέλος στην αυτοπρόσωπη παρουσία που πολλές φορές ήταν και αδιέξοδη. Προσπαθούµε να µειώσουµε το κόστος τόσο σε χρήµα, όσο και σε
ώρες που είχαν οι πολίτες σήµερα για να µπορέσουν να διεκπεραιώσουν απλές διοικητικές διαδικασίες.
Φιλοδοξούµε να µειώσουµε τη γραφειοκρατία που αποτελεί
ανασχετικό παράγοντα για οποιαδήποτε επένδυση, η οποία σήµερα στη χώρα είναι πολύτιµη όσο ποτέ, και βεβαίως να βάλουµε
τέλος σ’ αυτήν τη λογική των υπηρεσιών που µετέθεταν τα προβλήµατα, δεν έδιναν απαντήσεις και κυρίως δεν αναλάµβαναν
την ευθύνη να εξυπηρετήσουν οι πολίτες και σε απλές διοικητικές διαδικασίες.
Φιλοδοξούµε, βεβαίως, µε αυτό το σχέδιο νόµου να πατάξουµε τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση που έδωσε πολλά
προνόµια σε ορισµένους δηµοσίους λειτουργούς αναντίστοιχα
των πραγµατικών απολαβών τους, µετακυλίοντας το κόστος στην
παραοικονοµία και επιβαρύνοντας βεβαίως και την εικόνα της
χώρας µας.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εµφανίζεται να υστερεί δραµατικά. Αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία δεν έρχεται αποσπασµατικά, δεν έρχεται για λόγους εντυπωσιασµού, είναι σε µια λογική συνέχειας, είναι σε µια
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λογική συνέπειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που µετά από το
σύστηµα προαγωγών και κρίσεων στο δηµόσιο, µετά τη θεσµοθέτηση του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την υποχρεωτική
ανάρτηση όλων των πράξεων στο διαδίκτυο, εµφανίζει αυτό το
στρατηγικό –θα µου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω- σχέδιο. Ένα
στρατηγικό, όµως, σχέδιο το οποίο πέρα από το στρατηγό χρειάζεται και πάρα πολλούς θαρραλέους και ικανούς στρατιώτες.
Χρειάζεται στελέχη, τα οποία θα πιστέψουν στη φιλοσοφία του
εγχειρήµατος και κυρίως ότι έχουν τις πραγµατικές, αλλά και τεχνικές δυνατότητες να το υλοποιήσουν.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί το 2011 στην
Ελλάδα, σε ένα νευραλγικό οργανισµό του δηµοσίου τοµέα να
τοποθετείται σε θέση προέδρου ή διευθύνοντος συµβούλου ένας
τριανταπεντάρης µε πολλά τυπικά προσόντα και την ίδια στιγµή
στο δηµόσιο τοµέα και παρά τα θαρραλέα βήµατα που έχουν
κάνει οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, να χρειάζεται να φθάσει, τουλάχιστον πενήντα, για να µπορέσει να διεκδικήσει µία θέση διευθυντή.
Άρα στη λογική της εµπειροκρατίας αντιπαραβάλλουµε τη λογική της αξιοκρατίας. Τώρα δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιθώριο να περιµένουµε άλλο. Δεν υπάρχει το
περιθώριο να κινητοποιήσουµε την κρατική µηχανή. Πρέπει να
γίνει, κύριε Υπουργέ, µία ανατροπή. Πρέπει πλέον ένα νέο δυναµικό, το οποίο υπηρετεί σήµερα και το οποίο είναι στη φιλοσοφία
αυτήν την οποία εµπνέετε εσείς και την οποία θέλετε αύριο να
είναι καθηµερινή λειτουργία του κράτους, να αναλάβει και την
ευθύνη της υλοποίησης όλων αυτών των σηµαντικών πρωτοβουλιών.
Βεβαίως αυτό το νοµοσχέδιο θα συµβάλει και στην εµπέδωση
µιας νέας κουλτούρας, γιατί βλέπουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλη τη χώρα εξ αφορµής γεγονότων, συγχωνεύσεων
δηµοσίων υπηρεσιών, να υπάρχει ένας ξεσηκωµός, να υπάρχει
µία αντίδραση, δικαιολογηµένη να φοβούνται οι πολίτες ότι
πλέον µε τη συγχώνευση των διοικητικών υπηρεσιών σε µεγαλύτερες µονάδες, θα ταλαιπωρηθούν. Το είδαµε αυτό, κύριε
Υπουργέ, και στο νοµοσχέδιο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπου κάποιοι κινδυνολογούσαν και κάποιοι έλεγαν ότι θα µεταφέρονται
οι πολίτες για απλές διοικητικές διαδικασίες, πενήντα και εξήντα
χιλιόµετρα. Το ίδιο σκεπτικό επαναλαµβάνεται και σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια διοικητικής αναδιάρθρωσης του στενού
ή δηµοσίου τοµέα.
Θα πρέπει, λοιπόν, στην έδρα του δήµου, που είναι πλέον η
καρδιά, είναι ο πυρήνας της τοπικής κοινωνίας, να υπάρχουν
υπηρεσίες στις οποίες ο πολίτης θα απευθύνεται και θα µπορεί
µε εύκολο τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς κόστος, σε όλο το
φάσµα των υπηρεσιών του δηµοσίου, όχι µόνο των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, να εξυπηρετείται, ώστε οι υπόλοιπες
υπηρεσίες να έχουν επιτελικό ρόλο και όχι να αναλώνονται σε
ώρες επί ωρών επαφής µε το κοινό, που πολλές φορές δεν χρειάζεται.
Υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων, κύριε
Υπουργέ και θα µου επιτρέψετε να κάνω µία ειδική αναφορά στο
θέµα των συνεργατών των δηµάρχων της κατηγορίας ΔΕ, όπου
πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνεται η ευελιξία επιλογής περισσότερων από ένα από το δήµαρχο, εφόσον υπάρχουν στελέχη, τα
οποία έχουν εµπειρία, την οποία εσείς βάζετε µέσα στο νοµοσχέδιο. Να έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ επιστηµονικού προσωπικού και συνεργατών µε κάποια εµπειρία, όπως
δίνεται άλλωστε και στους Υπουργούς και στους Βουλευτές,
αυτή η ευελιξία να επιλέγουν τους συνεργάτες τους. Γιατί δεν
µπορεί σήµερα να υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες ΔΕ σε Υπουργεία και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λέµε ότι
µόνο ένας µπορεί να είναι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει µία
ευελιξία και για δεύτερο. Συµφωνώ στην αύξηση τυπικών προσόντων, αλλά να δώσουµε στους δηµάρχους τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν στελέχη, τα οποία έχουν και τις δυνατότητες τις
τεχνικές, αλλά έχουν και τη διάθεση και την εµπειρία να συνεισφέρουν σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρηµα.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω και πάλι τη σηµασία αυτού του νοµοσχεδίου, την εκκίνηση
που επιχειρεί να κάνει για µια νέα πιο αποτελεσµατική, πιο ευέ-
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λικτη, λιγότερο κοστοβόρα κρατική µηχανή, η οποία αποτελεί και
την προϋπόθεση για την πολυπόθητη ανάπτυξη, που όλοι ευχόµαστε και όλοι θέλουµε κάποια στιγµή να έρθει στη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κατρίνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λευκάδας ΠΑΣΟΚ κ. Σπυροπάνος
Μαργέλης.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η χώρα µας, όλοι
οι Έλληνες πολίτες βιώνουµε µία µεγάλη κρίση. Περνάµε µία
πολύ δύσκολη περίοδο και λέµε ότι το µεγάλο µας πρόβληµα
είναι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, ύστερα είναι το µεγάλο δηµόσιο χρέος, το οποίο δεν µπορούµε να ελέγξουµε, λέµε ότι είναι
η αποδιαρθρωµένη παραγωγική βάση της χώρας µας, λέµε ένα
σωρό πράγµατα. Εγώ νοµίζω ότι ίσως, στην κορυφή της λίστας
από αυτά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, είναι η
κατάσταση που βρίσκεται η Δηµόσια Διοίκηση, είναι το κράτος,
είναι η αναποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης, είναι ο
τρόπος λειτουργίας της που δεν είναι φιλικός στους πολίτες πολλές φορές είναι εχθρικός, αποθαρρύνει τους πολίτες- είναι
πάντα η γραφειοκρατία, πολλές φορές ο κοµµατισµός, πολλές
φορές η διαφθορά, όλο αυτό το φαύλο σύστηµα τελικά, το οποίο
λειτουργεί ανασταλτικά απέναντι στις επενδυτικές πρωτοβουλίες
του κάθε Έλληνα πολίτη.
Σήµερα έχει φθάσει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας επιχειρηµατίας, ο Έλληνας επενδυτής να φοβάται πραγµατικά να ρισκάρει να µπει σε µία περιπέτεια, γιατί περί περιπέτειας θα πρόκειται
πραγµατικά, προκειµένου να εξασφαλίσει όλες τις αδειοδοτήσεις
και όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται, προκειµένου να κάνει µία
δουλειά που έχει ανάγκη η χώρα µας.
Βεβαίως, αυτό το διαπιστώνουµε πάρα πολλές φορές και πολλές φορές εξαγγέλλουµε προθέσεις να λύσουµε το πρόβληµα.
Τελευταία βαρύγδουπη εξαγγελία και δήλωση ήταν πριν από µερικά χρόνια, από την προηγούµενη κυβέρνηση, η επανίδρυση
του κράτους και όλοι οι Έλληνες πολίτες, καλόπιστοι, πιστέψαµε
ότι πραγµατικά κάτι µπορεί να γίνει, κάτι χρήσιµο, κάτι που το
χρειάζεται ο τόπος. Βέβαια στην πορεία ξέρουµε όλοι τι είδαµε.
Είδαµε διόγκωση του κράτους, είδαµε περισσότερες υπηρεσίες,
είδαµε µόνο να αυξάνεται το µισθολογικό κόστος και βεβαίως
δεν είδαµε καθόλου να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα του
κράτους, η αποδοτικότητα των δηµοσίων υπηρεσιών, το έργο τελικά το οποίο οφείλει να παράγει η Δηµόσια Διοίκηση. Γιατί και
η Δηµόσια Διοίκηση, πρέπει να το πούµε, όπως και όλες οι άλλες
υπηρεσίες, οι οργανισµοί και οι ΔΕΚΟ, δεν ανήκουν στους εργαζοµένους τους, τους οποίους προφανώς τιµούµε και χωρίς αυτούς δεν µπορεί να παραχθεί έργο, αλλά ανήκουν στους
Έλληνες πολίτες και ο σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν και να
υπηρετούν τους Έλληνες πολίτες.
Κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι υπερήφανος, διότι η Κυβέρνησή µας
και εσείς προσωπικά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ένα πολύ συγκροτηµένο σχέδιο, το οποίο διαρκώς
και σε στάδια έρχεται εδώ στη Βουλή, το αναπτύσσει, παίρνουµε
νοµοθετικές πρωτοβουλίες, ψηφίζουµε καινούργιους νόµους,
που νοµίζω ότι αλλάζουν τα πράγµατα και τα πάνε µπροστά.
Είναι πολύ σηµαντικός ο νόµος που ψηφίσαµε, που κάναµε την
αναδιάρθρωση για τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα µε το
ΑΣΕΠ. Τέλος. Κλείσαµε όχι πόρτες, παράθυρα, αλλά χαραµάδες
κυριολεκτικά και νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποδέχθηκε και
χειροκρότησε η ελληνική κοινωνία, αν και έχει κόστος, διότι βολευόταν και τώρα δεν βολεύεται. Παρά ταύτα, όµως, µπορεί ο
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Έλληνας να βλέπει το γενικότερο, το καθολικό, το δηµόσιο συµφέρον και να αφήνει στην άκρη το δικό του προσωπικό συµφέρον, όταν δεν βλέπει να εξυπηρετείται του διπλανού το
προσωπικό συµφέρον. Άρα είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Πολύ σηµαντική είναι η πρωτοβουλία µας για τον αξιοκρατικό
τρόπο, για πρώτη φορά, επιλογής των προϊσταµένων στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ξέρω ότι είχαµε κόστος -και το ξέρουµε όλοιστη λειτουργία και σε κάποια πράγµατα που θέλαµε να κάνουµε
πιο γρήγορα, αλλά προτιµήσαµε αυτό το κόστος από το γενικότερο όφελος που προκύπτει από αυτές τις ρυθµίσεις.
Στη συνέχεια είχαµε το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για το οποίο
πάλι είχαµε κριτικές, ιστορίες κ.λπ., αλλά και πάλι τολµήσαµε να
υπηρετήσουµε τη διαφάνεια και κερδίσαµε, πετύχαµε. Τέλος,
τολµήσαµε το σχέδιο, το µεγάλο νόµο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
που νοµίζω ότι πραγµατικά δίνει τεράστιες δυνατότητες για την
αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση και την πατρίδα µας, µε προβλήµατα τα οποία βεβαίως τα αντιµετωπίζουµε. Αλίµονο, αν µεγάλα
νοµοθετήµατα και µεγάλες πρωτοβουλίες δεν δηµιουργούσαν
προβλήµατα, παρενέργειες και δυσλειτουργίες. Εδώ είµαστε,
όµως, να αντιµετωπίζουµε όλα αυτά τα προβλήµατα.
Θα αναφερθώ λίγο στην κριτική που ακούω γι’ αυτό το νοµοσχέδιο που σήµερα έχουµε εδώ και κουβεντιάζουµε, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ακούω για παράδειγµα να λένε ότι δεν
είµαστε έτοιµοι, ότι δεν έχουµε τον εξοπλισµό που χρειάζεται, οι
υπάλληλοι της διοίκησης δεν έχουν την τεχνογνωσία που χρειάζεται, τις γνώσεις, την εµπειρία που χρειάζεται. Ακούω και το
εξής: «για πόσους Έλληνες το κάνουµε;» και ότι όλοι οι Έλληνες
πολίτες δεν είναι έτοιµοι να λειτουργήσουν σε αυτό το σύστηµα.
Μα, είναι δυνατόν να λειτουργούµε µε τέτοια επιχειρήµατα, κυρίες και κύριοι; Είναι δυνατόν; Πρόκειται για µία µεγάλη τοµή.
Κατ’ αρχάς είναι έτοιµοι όλοι οι νέοι Έλληνες πολίτες και σε αυτούς κυρίως πρέπει να απευθυνόµαστε, όταν νοµοθετούµε. Ποιους, δηλαδή, πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας; Είναι όλοι
έτοιµοι, αλλά και θα γίνουν έτοιµοι και όσοι δεν είναι ή θα εξυπηρετηθούν από δικούς τους ανθρώπους που είναι έτοιµοι.
Το επόµενο που µας λένε είναι ότι οι υπάλληλοι δεν είναι έτοιµοι. Μα, αν δεν τολµήσουµε κάποια φορά, πώς θα γίνουν έτοιµοι
όλοι αυτοί οι υπάλληλοι; Εγώ, κύριε Υπουργέ, θυµάµαι ότι το
1986 που ήµουν Δήµαρχος στη Λευκάδα, είχα κάνει ένα ταξίδι
στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, διότι υπάρχει µία καταπληκτική σχέση
ανάµεσα στη Λευκάδα και στο Τόκιο. Στη Λευκάδα το 1850 γεννήθηκε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο Λευκάδιος Χερν.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, το ξέρετε
πάρα πολύ καλά.
Ο Λευκάδιος Χερν, στη συνέχεια πήγε στην Ιαπωνία, έζησε, δηµιούργησε, παντρεύτηκε, πέθανε, εκεί έγραψε και θεωρείται
εθνικός συγγραφέας της Ιαπωνίας, τιµάται από τους Ιάπωνες
πάρα πολύ και αυτό απετέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στη
Λευκάδα και στο Σιντζούκου, κεντρικό δήµο της Ιαπωνίας. Είχα
πάει, λοιπόν, το 1986 και στη συνέχεια εκεί κάναµε διάφορες συνεννοήσεις, τελετές, αδελφοποιήσεις, κ.λπ.. Τότε είδα κάτι το
οποίο µε εξέπληξε. Στην Ελλάδα τότε το 1986 στο δήµο και στις
νοµαρχίες δεν είχαµε ούτε φαξ. Τέλεφαξ του ΟΤΕ είχαµε. Και βεβαίως δεν κουβεντιάζουµε τώρα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
υπολογιστές, προγράµµατα και όλα αυτά τα ζητήµατα.
Στην Ιαπωνία όπου και να πήγαινα, από τις επιχειρήσεις, από
τα µαγαζιά, από τα Υπουργεία, από τις νοµαρχίες, από το δήµο,
υπήρχε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα πάντα ήταν έτσι εκεί. Και
γυρνώντας πίσω είπα: «είναι δυνατόν να µην πάρω κάτι και εγώ
από αυτό το ταξίδι και από αυτήν την επίσκεψη;». Από το 1986,
λοιπόν, έκανα µηχανογράφηση σε όλες τις υπηρεσίες του δήµου,
υπολογιστές, αλλά οι υπάλληλοι δεν ήθελαν. Έλεγαν «δεν µπορούµε, τι να κάνουµε;». «Θα έρθετε το απόγευµα να εκπαιδευτείτε». «Μα, το απόγευµα έχουµε δουλειές». «Κάθε πρωί, λοιπόν,
επτά µε εννέα θα κάνετε την εκπαίδευσή σας». Το έµαθαν, λοιπόν, το αγάπησαν, νιώθουν χαρά και είναι υπερήφανοι γι’ αυτό.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι όλα µπορούµε να τα κάνουµε.
Πριν τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ και σε µία άλλη
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παρατήρηση που ακούω, ότι µε αυτό που πάµε να κάνουµε εδώ
δηµιουργούµε πρόσθετες δαπάνες. Έλεος! Όταν παίρνουµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες και κάνουµε ρυθµίσεις που µειώνονται
οι δαπάνες, µας λένε ότι µας το επιβάλλει η τρόικα και γι’ αυτό
το κάνουµε. Όταν παίρνουµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα
βοηθήσουν τον τόπο µας, όπως αυτή εδώ τώρα που χρειάζονται
προφανώς δαπάνες, γιατί πολλές φορές χωρίς δαπάνες δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, τότε µας λένε ότι κάνουµε δαπάνες.
Κάτι πρέπει να διαλέξουµε και κάτι πρέπει να αποφασίσουµε.
Το τελευταίο που πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι υπάρχει µία διάταξη, ένα άρθρο στο νόµο, που προβλέπει τη δηµιουργία γενικής διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κάθε
Υπουργείο –και πολύ καλά κάνετε- και κυβερνητική επιτροπή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επιτροπές κ.λπ.. Θα πω κάτι, για
να δώσω έµφαση σε αυτό που θέλω να πω και ίσως είναι λίγο
ακραίο. Ίσως θα πρέπει να σκεφθούµε να δηµιουργήσουµε και
σε κάθε Υπουργείο µία γενική γραµµατεία άµεσης επέµβασης,
θα την έλεγα εγώ -πείτε την όπως θέλετε εσείς- η οποία θα επιλαµβάνεται και θα αντιµετωπίζει προβλήµατα που δηµιουργούνται στην καθηµερινότητα, που θα µπορούσαν να λυθούν σε µία
ή και δύο ηµέρες, που χρονίζουν, προβλήµατα που δηµιουργούνται από παρενέργειες των νόµων πολλές φορές. Θα µπορούσε
να µας κάνει προτάσεις για έξυπνη νοµοθέτηση για κάποια προβλήµατα, τα οποία θα µπορούσαµε να τα λύνουµε και δεν τα λύνουµε, γιατί το κράτος οφείλει να απαντάει θετικά στα
προβλήµατα. Παραδείγµατος χάριν, δεν µπορεί σε ένα νοσοκοµείο να µην υπάρχει καρδιολόγος επί ένα ή δύο χρόνια και να
λέµε «δεν µπορούµε, δεν πάει κανένας». Πρέπει να βρούµε έναν
τρόπο να πάρουµε τέτοιες πρωτοβουλίες και να νοµοθετήσουµε
µε τέτοιο έξυπνο τρόπο, ώστε να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Τέλος, θα πρέπει αυτή η γενική γραµµατεία άµεσης επέµβασης, όπως την είπα εγώ, να µας κάνει προτάσεις για ζητήµατα
τα οποία χρονίζουν. Διότι δεν είναι το θέµα η ποιότητα µόνο της
απόφασης. Μεγάλο θέµα είναι και ο χρόνος που παίρνεται µία
απόφαση.
Τελειώνοντας την κουβέντα µου, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής, κύριε Υπουργέ, το εξής έγγραφο, που είναι
πολύ εντυπωσιακό. Πριν, από ένα χρόνο και πλέον, τον Απρίλη –
πριν από δεκατρείς µήνες συγκεκριµένα- η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας ζήτησε
µια απόφαση από το ΥΠΕΚΑ, την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την ΕΥΠΕ. Υπήρχε µία µελέτη για ένα µικρό αλιευτικό καταφύγιο που είχε ανατεθεί από το 2000, είχε πάρει
χωροθετήσεις, αδειοδοτήσεις κ.λπ., αλλά όπως γνωρίζουµε όλοι
η περιβαλλοντική αδειοδότηση ισχύει για κάποιο διάστηµα και
θα πρέπει να υλοποιηθεί το έργο, να ολοκληρωθεί η µελέτη. Πέρασε, λοιπόν, αυτός ο χρόνος, διότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον στη
συνέχεια και τι ζητήσανε το 2010; Μία απόφαση παράτασης
αυτής της προθεσµίας. Αν διαβάσετε, λοιπόν, τα έχοντας υπ’
όψιν σε αυτό το έγγραφο, όλα τα έχοντας υπ’ όψιν σταµατάνε
το 2004. Από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Ερχόµαστε µετά από
ένα χρόνο να πούµε δύο γραµµές στο τέλος, ότι παρατείνουµε
τη θετική µας γνωµοδότηση που είχαµε δώσει τότε µέχρι το
2016. Για να πούµε, δηλαδή, τρεις λέξεις χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος.
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυροπάνος Μαργέλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ είµαι πολύ αισιόδοξος ότι µε
όλα όσα έχουµε κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και όλα όσα
σχεδιάζετε να κάνουµε θα πάµε την ελληνική Δηµόσια Διοίκηση,
το κράτος, τη χώρα µας πολύ µπροστά και θα την κάνουµε µία
σύγχρονη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπυροπάνο Μαργέλη και για τις ιδιαίτερες αναφορές που έκανε
για την Ιαπωνία και τον Λευκάδιο Χερν, που τον ξέρουµε πολύ
καλά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ο κύριος Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, επίσης κατανοεί το
θέµα και της Λευκάδας και της µηχανοργάνωσης του δήµου µε
τον ενδιαφέροντα ερεθισµό από τον Λευκάδιο Χερν και το ταξίδι
στην Ιαπωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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, είκοσι δύο φοιτητές και φοιτήτριες και καθηγητές από το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο Lehigh University της
Πενσιλβάνια.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κάνω εγώ την ανακοίνωση, αντί της εκλεκτής Αντιπροέδρου,
κ. Ροδούλας Ζήση, γιατί είµαι εξουσιοδοτηµένος από το Προεδρείο να έχω συνεργασία θεσµικού χαρακτήρα και ενηµέρωση
µε τους φοιτητές και καθηγητές από το πανεπιστήµιο που υποδεχόµαστε.
Το λόγο έχει ο τελευταίος αλλά όχι ελάχιστος -είναι µετάφραση αυτού που λένε “last but not least”, που το µεταφράζουν
άσχηµα λέγοντες «ο τελευταίος αλλά όχι έσχατος» και αυτό είναι
δραµατικό- κ. Παναγιώτης Δηµητρουλόπουλος, συµπατριώτης
µου από την Ηλεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κανονικά έπρεπε να λέµε
«έσχατος, αλλά όχι τελευταίος»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και αυτό άσχηµο είναι.
Το ίδιο λέτε. Ενώνεστε µε το λάθος.
Ορίστε, κύριε Δηµητρουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν είναι θέµα τύχης το ότι τις περισσότερες φορές που
έχω καλεστεί στο Βήµα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γίνεται διάλογος µεταξύ
Ηλείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι. Είναι τροϊκανικού
τύπου διάλογος! Γιατί τρόικα σηµαίνει τριµερής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ενδεχοµένως, λοιπόν, να µην είναι θέµα τύχης, όπως πήγα να πω, αλλά να είναι η
µοίρα της ορεινής Ολυµπίας, που κάθε φορά ή τις περισσότερες
φορές, καλούµαι στο Βήµα από τον αξιότιµο συµπατριώτη µου
Πρόεδρο να πάρω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και αυτό είναι βάσιµο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζητούµενο
δεν είναι το παρόν νοµοσχέδιο αυτό καθ’ αυτό, το κάθε νοµοσχέδιο από µόνο του, αν και το συγκεκριµένο αποτελεί ένα µεγάλο
βήµα προς τα µπρος, αλλά το θέµα είναι η άλλη αντίληψη για το
κράτος, η άλλη αντίληψη που οφείλουµε να έχουµε για τη δοµή
και λειτουργία του. Το ζητούµενο δεν είναι απλά να απαντήσουµε
στα εσωτερικά ζητήµατα του κάθε Υπουργείου -και αυτό θα πρέπει αν συµβεί βεβαίως- αλλά το θέµα είναι ο συνολικός σχεδιασµός, η στρατηγική µέσα στην οποία είναι ενταγµένη η κάθε
δράση, το κάθε νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Καλούµαστε να νοµοθετούµε -νοµοθετούµε και σήµερα- θεσµούς που αλλάζουν νοοτροπίες. Θέλουµε θεσµούς στο δηµόσιο τοµέα που να δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση να διοικεί
αυτή και όχι οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να χαράσσουν πολιτική και να ελέγχουν την πορεία των θεσµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρέωσή µας καθηµερινά να εξετάζουµε την πραγµατικότητα, να την κατανοούµε, να
την αναλύουµε και στο βαθµό που αυτή δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες µας, στις απαιτήσεις µας, στους στόχους µας, οφείλουµε τότε να την αλλάζουµε.
Είναι κοινά αποδεκτό πιστεύω, ότι τούτο το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κάνει
πραγµατικά πράξη αυτήν την πραγµατικότητα, την αναγκαιότητα
αναδιοργάνωσης των φορέων του δηµοσίου τοµέα σε µια λογική
επαναπροσδιορισµού του ρόλου των δηµοσίων υπηρεσιών.
Το δηµόσιο είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός
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συγκεντρωτικού και κλειστού συστήµατος, πλήρως εναρµονισµένου µε το στρεβλό αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µας, του µεταπρατισµού, της παραοικονοµίας, της ελάχιστης προσπάθειας.
Άρα αν οφείλουµε να επανακινήσουµε την οικονοµία µας στρεφόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, άλλο τόσο οφείλουµε να
αλλάξουµε τη δοµή και λειτουργία του κράτους, του δηµόσιου
τοµέα. Βέβαια η αρχή έχει γίνει µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µε
άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να φτάσουµε σε αυτό
το σηµείο, στην κρίση για να αποδειχθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή µια κρίση αντιµετωπίζεται καλύτερα από ένα σωστά οργανωµένο και αποτελεσµατικό στη λειτουργία του κράτος, παρά
από ένα κράτος που δεν το εµπιστεύεται κανείς στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό. Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο κράτος ενισχύει,
επιβαρύνει και -θα έλεγα- αναπαράγει την κρίση, γίνεται το ίδιο
µέρος της κρίσης.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία που συζητούµε σήµερα εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια, στη συνεχιζόµενη, δηλαδή, και δυναµική αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα.
Θέλουµε ένα δηµόσιο αποτελεσµατικό, δίκαιο, παραγωγικό και
η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών µπορεί να
βοηθήσει σηµαντικά σε αυτόν τον στόχο.
Πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθούµε
τον εύκολο δρόµο, να παρακολουθούµε δηλαδή το σήµερα, το
αποτέλεσµα και να αδιαφορούµε για το πώς διαµορφώθηκε το
σήµερα, πώς οδηγηθήκαµε σε αυτό το αποτέλεσµα.
Η Ελλάδα διατρέχει µεταπολεµικά την πιο δύσκολη συγκυρία
της και αυτή η συγκυρία είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων δοµικών παθογενειών.
Η κατάσταση στην οποία έχουµε περιέλθει είναι αποτέλεσµα
και της απόστασης που µας χωρίζει από τις προηγµένες διοικητικά χώρες της Ευρωζώνης. Η απόσταση αυτή δεν δηµιουργήθηκε ως διά µαγείας, αλλά δηµιουργήθηκε χρόνο µε το χρόνο,
κατά τα οποία χρόνια όλες οι προηγµένες χώρες αξιοποίησαν
καθολικά τις νέες τεχνολογίες στη διακυβέρνηση, ενώ η Ελλάδα
εστίασε την προσοχή της σε µεµονωµένες λειτουργίες µη διασυνδεδεµένες µεταξύ τους.
Ένα απλό παράδειγµα της αναποτελεσµατικότητας αυτού του
τρόπου λειτουργίας είναι η ψηφιακή οργάνωση του Υπουργείου
Οικονοµικών, η οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν απέδωσε, γιατί
πολύ απλά δεν ήταν συνδεδεµένη µε την οικονοµία και απλά λειτουργούσε ως ένα εσωτερικό σύστηµα µηχανογράφησης, ένα
εσωτερικό µηχανογραφικό σύστηµα. Έτσι, λοιπόν, κατέστη αδύνατη η σύλληψη της παραοικονοµίας, κατέστη αδύνατος ο έλεγχος των δαπανών του ευρύτατου δηµοσίου τοµέα και του
δηµοσίου τοµέα, κατέστη αδύνατο ακόµα και το αυτονόητο, δηλαδή να γνωρίζουµε πόσους, ποιους και γιατί πληρώνει το δηµόσιο.
Η αλήθεια είναι, λοιπόν, ότι δεν µπορείς να µιλάς αξιόπιστα για
µεταρρύθµιση, αν δεν προχωρήσεις πρώτα σε πλήρη αναδιοργάνωση µε την αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία, µε λίγα λόγια εάν δεν προχωρήσουµε στη
θεσµοθέτηση της καθολικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ένα επιπλέον ζήτηµα, το οποίο έχει οδηγήσει στη διαφθορά
και απαξίωση της σχέσης του πολίτη µε το κράτος είναι η ταλαιπωρία που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται ο πολίτης από
την ανυπαρξία δοµών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όταν κάποιος για να ξεκινήσει µια επιχείρηση ή να βγάλει µια οικοδοµική
άδεια πρέπει να περάσει µια πραγµατική οδύσσεια, είναι έτοιµος
να διαφθείρει και να διαφθαρεί προκειµένου να γλιτώσει χρόνο
και χρήµα.
Ακόµα κι εµείς οι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκµεταλλευόµενοι τα κενά του γραφειοκρατικού συστήµατος συµβάλαµε στην υποκατάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
από τη διακυβέρνηση της εξυπηρέτησης. Με λίγα λόγια, ο καθένας επί δεκαετίες «έβρισκε και τα ‘κανε», όπως λέει ο λαός µας.
Η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο αυτό θέλει να δώσει τέλος σε
αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση των κρατιδίων µέσα στο κράτος. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενοποιεί το κράτος και αποφέρει τρία τεράστια οφέλη:
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Πρώτον, επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των κρατικών δαπανών και των εργαζοµένων κάθε στιγµή µετατρέποντας το κράτος
από εφιάλτη του πολίτη σε σύµµαχό του και από άντρο σπατάλης
σε παράδειγµα χρηστής διαχείρισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, µειώνει αποφασιστικά την ανάγκη προσλήψεων στο
δηµόσιο τοµέα, βελτιώνοντας την µακροοικονοµική κατάσταση
των δηµοσιονοµικών µεγεθών της χώρας.
Τρίτον, ανοικοδοµεί τη σχέση εµπιστοσύνης πολίτη και κράτος
ελαχιστοποιώντας το χρόνο και µεγιστοποιώντας την ποιότητα
της εξυπηρέτησης.
Υπάρχει κι ένας ακόµη λόγος για τον οποίον πρέπει να στηριχθεί αυτό το νοµοσχέδιο και αυτός δεν είναι άλλος από την αποστολή ενός πραγµατικά αξιόπιστου µηνύµατος προς κάθε µικρό
και µεγάλο επενδυτή, ότι η Ελλάδα το εννοεί όταν προσκαλεί τα
κεφάλαια να επενδυθούν γρήγορα και εύκολα στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω αυτό το νοµοσχέδιο, θεωρώντας το σηµαντικότατο και εξίσου πολύτιµο µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις διάσωσης της πατρίδας µας. Πρέπει οι θυσίες
των πολιτών να πιάσουν τόπο και αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια
εξαιρετική συµβολή προς αυτήν την κατεύθυνση.
Να µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, τελειώνοντας µόνο µια
µικρή παρατήρηση στο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά τις
ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των ΟΤΑ. Βεβαίως, σε αυτό το
νοµοσχέδιο υπάρχουν θετικότατες ρυθµίσεις όπως αυτές που
αναφέρονται και στο άρθρο 45. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αν µπορείτε, δείτε το και µε συµπάθεια. Έχει γίνει µία πολύ
καλή προσπάθεια σε σχέση µε τους συνεργάτες, ειδικούς ή όχι,
των δηµάρχων. Αναφέρθηκε και από προηγούµενους συναδέλφους. Έχουν κατατεθεί και σχετικές τροπολογίες. Αναφέροµαι
στη δυνατότητα διατήρησης των ειδικών συνεργατών ή των συνεργατών των δηµάρχων, που έχουν προσληφθεί µε τον προϊσχύοντα νόµο και έχουν µία θητεία τεσσάρων ή οκτώ ετών. Οι
περισσότεροι πάνω από τέσσερα και οκτώ έτη. Να µπορούν να
διατηρηθούν αυτοί στις θέσεις τους. Έχουν προσληφθεί, επαναλαµβάνω, µε τον προϋπάρχοντα νόµο και είναι δύο συνεργάτες
που είχαν προσληφθεί ως ειδικοί συνεργάτες. Με τη διάταξη και
τη νοµοθετική βελτίωση και αναδιατύπωση που έχετε προτείνει,
καλύπτεται ένα σηµαντικό κοµµάτι από αυτό που λέω. Όµως, θα
πρότεινα, αν γίνεται, να αναφερθεί αυτό ακριβώς. Όσοι έχουν
προσληφθεί µε τον προϊσχύοντα νόµο, διατηρούνται στις θέσεις
αυτές ως δύο συνεργάτες δηµάρχων ή περιφερειαρχών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Δηµητρουλόπουλο.
Οι Βουλευτές Ηλείας του ΠΑΣΟΚ είχαν περίπου τα ίδια αιτήµατα, κύριε Υπουργέ.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Νοµίζω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µετά την
εµπεριστατωµένη και αναλυτική παρουσίαση του νοµοσχεδίου
από τον εισηγητή µας, καθώς και µε βάση τις πολλές τοποθετήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους και της Συµπολίτευσης
και της Αντιπολίτευσης, δύο είναι τα θεµελιώδη ερωτήµατα, τα
οποία εάν απαντήσουµε θα έχουµε πετύχει έναν βασικό µας
σκοπό, να συµβάλουµε σε αυτήν τη συζήτηση όσο το δυνατόν
περισσότερο.
Το πρώτο ερώτηµα είναι το γνωστό και αρκετά συνηθισµένο:
Γιατί εισηγούµαστε αυτό το νοµοσχέδιο; Ποια προβλήµατα πάµε
να λύσουµε; Από ποια κατάσταση της Δηµόσιας Διοίκησης και
του κράτους θέλουµε να φύγουµε; Σε ποια κατάσταση θέλουµε
να πάµε; Το ερώτηµα αυτό θα απαντηθεί, αν µε µεγάλη συντοµία
θυµίσει κάποιος την κατάσταση την οποία σήµερα βιώνουν οι Έλ-
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ληνες πολίτες. Και όταν λέω «σήµερα», εννοώ σήµερα και όλα τα
προηγούµενα χρόνια.
Κατ’ αρχάς, ένας πολίτης για να εξυπηρετηθεί σήµερα, είναι
αναγκαίο να έχει ο ίδιος αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες
του δηµοσίου, στην καλύτερη περίπτωση γι’ αυτόν µε εξουσιοδότηση. Αλλιώς δεν µπορεί να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του.
Έχει την ευθύνη ο ίδιος να συλλέγει τα απαιτούµενα έγγραφα
για να πετυχαίνει την όποια επιδίωξή του. Δεν µπορεί σήµερα και
όλα τα προηγούµενα χρόνια ο πολίτης να αναζητήσει πού έχει
υποβάλει ή να ενηµερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του,
εκτός εάν ο ίδιος ξανά αυτοπρόσωπα ή µε εξουσιοδότηση πάει
σε µία υπηρεσία. Δεν έχει πρόσβαση σε καµµία περίπτωση σε
κατάλληλα δοµηµένη και κρίσιµη γι’ αυτόν πληροφορία, µέσω
των όποιων ηλεκτρονικών, είτε διαδικτυακών είτε άλλων υπηρεσιών, µπορεί να του παρέχει σήµερα το δηµόσιο.
Άρα, τι συµβαίνει; Έρχεται αντιµέτωπος µε γραφειοκρατικές
διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν την ανάγκη, πολλές φορές,
για το γνωστό γρηγορόσηµο και γίνονται αιτία για τη δηµιουργία
εστιών διαφθοράς. Γιατί, πέραν όλων των άλλων, ο πολίτης δεν
έχει και τη δυνατότητα της πραγµατοποίησης µιας ηλεκτρονικής
συναλλαγής. Όταν επιθυµεί και αυτό του είναι απαραίτητο, αναλαµβάνει ο ίδιος να υποκαταστήσει την έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των υπηρεσιών, καθώς αυτές δεν λειτουργούν, δεν
επικοινωνούν µεταξύ τους ηλεκτρονικά. Και, βεβαίως –και αυτό
δεν είναι λιγότερο σηµαντικό- δεν έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στη βελτίωση των υπηρεσιών του δηµοσίου. Δεν έχει, δηλαδή, τη θεσµοθετηµένη δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας να
υποβάλει κάπου τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του, τα παράπονά του, τα προβλήµατά του, αλλά και τις θετικές εµπειρίες
που µπορεί να έχει αποκτήσει –και υπάρχουν και τέτοιες- από
την επαφή των πολιτών µε τη διοίκηση. Αυτή είναι η κατάσταση
σήµερα, που θα µπορούσε κανείς να ονοµάσει µία γραφειοκρατική κατάσταση του ελληνικού δηµοσίου, διαµορφωµένη εδώ και
πολλές δεκαετίες.
Πού πρέπει να πάµε; Πρέπει να πάµε σε µία λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης –και αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτού του
νοµοσχεδίου- που θα εκδίδονται όλες οι διοικητικές πράξεις ηλεκτρονικά. Και, βεβαίως θα εισαχθεί, όχι µόνο ως πράξη, αλλά και
ως νοµική έννοια η ηλεκτρονική σύνταξη ενός εγγράφου, µίας
πράξης, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, η ηλεκτρονική διακίνηση,
η ηλεκτρονική διαβίβαση, η ηλεκτρονική κοινοποίηση, η ηλεκτρονική ανακοίνωση όλων αυτών. Αυτά πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση και πραγµατική και νοµική.
Επίσης, θα πρέπει οι υπηρεσίες να µπορούν να λειτουργούν
ηλεκτρονικά µεταξύ τους, ώστε να µπορεί ο πολίτης στη συνέχεια να απαλλάσσεται από τη χρονοβόρα και µεγάλης ταλαιπωρίας διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων, αναζήτησης
υποθέσεων κ.ο.κ.. Και όλα αυτά, γιατί όπως είπα και προηγουµένως, οι υπηρεσίες δεν επικοινωνούν µεταξύ τους ηλεκτρονικά και
δεν µπορεί η µία να ζητάει έγγραφο από την άλλη.
Αυτό, λοιπόν, στο οποίο πρέπει να πάµε είναι η δυνατότητα
επίσης µέσα από την καθιέρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, να αποκτήσει και πραγµατική, αλλά και νοµική υπόσταση
η έννοια της ηλεκτρονικής συναλλαγής, οι πάσης φύσεως ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές, πληρωµές κ.ο.κ., του πολίτη
και του κράτους µε τον πολίτη, ακόµη και η υποβολή προσφορών
για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς που προκηρύσσουν
χωρίς το δηµόσιο τοµέα.
Ακόµη πρέπει να πάµε σε µία Δηµόσια Διοίκηση, που θα είναι
η έκδοση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου µία αυτόµατη διαδικασία, θα είναι µία διαδικασία που θα επιτρέπει στον πολίτη να ενηµερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του, ακριβώς επειδή θα
είναι ηλεκτρονική.
Πρέπει να πάµε σε µία λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης,
που θα πρέπει οι ίδιοι οι φορείς του δηµοσίου να φροντίζουν για
την ασφάλεια και την αυθεντικότητα των δεδοµένων, των ηλεκτρονικών εγγράφων, των αρχείων που παράγουν, διατηρούν και
κάθε τόσο χρησιµοποιούν. Και όλα αυτά πάντοτε µε τις απαραίτητες και αδιαπραγµάτευτες για την Κυβέρνηση, για τη Βουλή
στο σύνολό της θεσµικές διασφαλίσεις, που θα ενισχύουν και το
επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας σε όλες τις φάσεις και σε
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όλα τα στάδια αυτών των διαδικασιών, βεβαίως µε την αδιαπραγµάτευτη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων
κ.ο.κ..
Επίσης, πρέπει να πάµε σε ένα δηµόσιο, το οποίο θα υποχρεούται για να µπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε νέο σύστηµα είτε
λογισµικού είτε από πλευράς τεχνικών µέσων, να έχει διασφαλίσει ότι τα τεχνικά και άλλα µέσα, που ήδη διαθέτει το δηµόσιο
δεν αρκούν για κάτι τέτοιο.
Και, βεβαίως στο τέλος όλων αυτών, να µπορεί ο πολίτης να
έχει µία θεσµοθετηµένη διαδικασία στην οποία να υποβάλει τις
εµπειρίες του, θετικές και αρνητικές, από την επαφή του µε τη
δηµόσια διοίκηση, να υποχρεούται η δηµόσια διοίκηση αυτές τις
εµπειρίες να τις λαµβάνει υπ’ όψιν, για να µπορεί να διορθώνει
και διαρκώς να βελτιώνει τη λειτουργία της.
Αυτά µε δύο-τρία λόγια δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι οδηγούν στην απλούστευση των διαδικασιών, οδηγούν στη µείωση
των βαρών της γραφειοκρατίας, στην ελάφρυνση και πολιτών και
επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της ευθύνης
του δηµοσίου σε όλες τις διαδικασίες της καθηµερινής του λειτουργίας, οδηγούν στην εµπέδωση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης, οδηγούν στην αφαίρεση σηµαντικών και
εκτεταµένων εστιών διαφθοράς, αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης
και οπωσδήποτε ενισχύουν την αποδοτικότητα των δηµοσίων
υπηρεσιών.
Με βάση αυτά που µόλις σας είπα, ανακύπτει το δεύτερο θεµελιώδες ερώτηµα. Χωρίς αυτό το σχέδιο νόµου –και µε το καλό,
εφόσον η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δώσει την έγκρισή της,
χωρίς αυτό το νόµο- µετά από λίγες ηµέρες µπορεί το ελληνικό
κράτος, µπορεί το ελληνικό δηµόσιο να µεταβεί από τη µία κατάσταση που είναι σήµερα στην άλλη που περιέγραψα πριν από
λίγο και που περιέγραψαν και όλοι οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης µε έναν ιδιαίτερα τεκµηριωµένο και αναλυτικό τρόπο; Η
απάντηση είναι: όχι, δεν µπορεί.
Η Ελλάδα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ή θα αποκτήσει
ένα στέρεο νοµικό πλαίσιο σαν αυτό που εισηγούµαστε σήµερα
και άρα θα µπορεί να φύγει από την εποχή τη γραφειοκρατική
και να πάει στην εποχή της ηλεκτρονικής λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης ή δεν θα αποκτήσει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, δεν
θα αποκτήσει ένα τέτοιο νοµικό πλαίσιο στη συνέχεια και άρα θα
µείνει εδώ που είναι. Θα µείνει εδώ που είναι σήµερα, όπως ακριβώς περιγράψαµε προηγουµένως.
Άρα, υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό, κατά τη γνώµη µας, ερώτηµα: Σε τι µπορεί να συνίσταται το «όχι» της Αντιπολίτευσης σε
αυτό το νοµοσχέδιο; Πού µπορεί να στηρίζεται και κυρίως πού
µπορεί να οδηγεί, πέρα από το αυτονόητο συµπέρασµα ότι
απλούστατα οδηγεί στο απόλυτο κενό; Το «όχι» σε αυτό το νοµοσχέδιο οδηγεί στη συντήρηση της σηµερινής γραφειοκρατικοποιηµένης, µη αποδοτικής, µη αποτελεσµατικής λειτουργίας
της Δηµόσιας Διοίκησης για τον πολίτη. Εκεί οδηγεί. Διότι, παρά
τα βήµατα που έχουν γίνει στο παρελθόν σε πάρα πολλούς τοµείς, το δηµόσιο, ως µηχανή, ολοκληρωµένα και συντεταγµένα
δεν µπορεί να πάει σε αυτήν την εποχή, δεν γίνεται. Δεν µπορεί
να αποκτήσει ούτε πραγµατική ούτε νοµική υπόσταση η ηλεκτρονική Δηµόσια Διοίκηση, πράγµα που σηµαίνει ότι και η δικαιοσύνη
θα µπορεί και θα υποχρεούται όλα αυτά τα έγγραφα, τις πράξεις
κ.ο.κ., που µε ηλεκτρονικό τρόπο θα διεκπεραιώνει πια το ελληνικό δηµόσιο, να τα λαµβάνει υπ’ όψιν της. Άρα, το «ναι» σε αυτό
το νοµοσχέδιο είναι ένα «ναι» για την πρόοδο και τη µετάβαση
σε µια νέα εποχή της Δηµόσιας Διοίκησης. Το «όχι» είναι στην
πραγµατικότητα η επιλογή να µείνουν τα πράγµατα ως έχουν.
Εύλογο το τρίτο ερώτηµα: Μπορούµε; Μπορεί η Δηµόσια Διοίκηση να κάνει αυτό το βήµα µπροστά, που πιθανότατα δεν είναι
απλώς βήµα, είναι άλµα; Η απάντηση είναι «ναι, µπορούµε»,
όπως µπορέσαµε µια σειρά από µεγάλες τοµές που πραγµατοποιήθηκαν, που εφαρµόστηκαν και οι οποίες ήδη αποδίδουν
απτά, πραγµατικά αποτελέσµατα.
Όταν φέραµε το νόµο για την απόλυτη αξιοκρατία των προσλήψεων, αυτό ακούγαµε: Μα µπορεί; Μπορεί στο δηµόσιο να
κλείσουν όλα τα παράθυρα; Μπορεί να µην γίνονται πια ευνοιοκρατικές και πελατειακές προσλήψεις; Μπόρεσε. Όταν φέραµε
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τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», λέγανε «Μα θα προλάβετε; Μα, θα γίνει µπάχαλο η Ελλάδα. Μα, θα αναβάλλετε τις εκλογές; Μα, δεν θα
έχετε εγκρίνει τα είκοσι έξι προεδρικά διατάγµατα και τις δεκάδες υπουργικές αποφάσεις». Και όµως όλα αυτά ήταν έτοιµα
στην ώρα τους.
Όπως και όταν εισηγηθήκαµε το νόµο για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εδώ
είναι στα Πρακτικά της Βουλής, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι αιτιάσεις των Βουλευτών, οι φόβοι, οι ανησυχίες. Αλλά ας
τις χαρακτηρίσουµε δικαιολογηµένες εκείνη την εποχή, γιατί
ήταν τα πρώτα βήµατα και δεν υπήρχαν από την άλλη δείγµατα
γραφής, εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας νόµων που ψηφίζονται. Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» εφαρµόζεται από αυτό το δηµόσιο. Σας θυµίζω ότι το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για να εφαρµοστεί απαιτούσε
ένα εξειδικευµένο λογισµικό, µία εξειδικευµένη τεχνογνωσία που
µέχρι πρότινος δεν υπήρχε.
Όµως, η απάντηση για το ότι µπορούµε δεν είναι µόνο αυτή.
Η απάντηση -και θα έχουµε την ευκαιρία και στη δευτερολογία
και στη συζήτηση επί των άρθρων να σας ενηµερώσουµε αναλυτικά- βρίσκεται και εκεί που ήδη έχουµε ανακοινώσει και στη
διάρκεια των συζητήσεων στην επιτροπή, δηλαδή βρίσκεται και
στον οδικό χάρτη εφαρµογής αυτού του νοµοσχεδίου που
έχουµε ήδη ετοιµάσει και τον οποίο θα τον δώσουµε σε όλους
σας, θα τον καταθέσουµε στα Πρακτικά, γιατί πριν και όσο µπορούµε ακόµη -γιατί έχουµε έτσι και αλλιώς ένα µεταβατικό στάδιο- να περιµένουµε την ψήφιση του νόµου, θα σας δοθεί και θα
µας δοθεί η ευκαιρία να έχουµε και τις δικές σας προτάσεις, υποδείξεις και παρατηρήσεις γι’ αυτόν τον οδικό χάρτη.
Άρα, στην πραγµατικότητα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε µπροστά σε µία εναρκτήρια στιγµή, σε µία ιδρυτική
πράξη µιας νέας φάσης λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης, η
οποία θα καταγράψει ένα «ναι» της Συµπολίτευσης, η οποία παίρνει την ευθύνη να πάρει πάνω της το βάρος που απαιτεί όλο αυτό
το εγχείρηµα, αλλά θα καταγράψει και ένα «όχι» αυτή η εναρκτήρια στιγµή, το οποίο νοµίζω ότι θα είναι ένα «όχι» το οποίο πολύ
δύσκολα θα καταφέρνει κανείς διαρκώς να το υπερασπίζεται από
ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και µετά.
Σήµερα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόµαστε
µια αποφασιστική πολιτική γενναίων αλλαγών, για να νικήσουµε
σε αυτήν τη µάχη που δίνει η χώρα. Χρειαζόµαστε -και εµείς
αυτήν την εντολή έχουµε πάρει και από τον ελληνικό λαό και από
την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα- µια πολιτική αρχών και µια αντιπαράθεση αρχών, που δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν
την έχουµε. Χρειάζεται να επιβάλουµε κανόνες για όλους.
Τελειώνουµε µε το κράτος των εξαιρέσεων, µε το κράτος των
παραθύρων. Θεµελιώνουµε διαρκώς -γιατί αυτό είναι το καθήκον
µας- ένα κράτος απόδοσης, δουλειάς, αποτελεσµάτων, δηλαδή
σε τελική ανάλυση σεβασµό του πολίτη, µε δίκαιη αµοιβή, αξιολόγηση, αλλά και διαφάνεια. Βάζουµε τέλος στο κράτος και κυρίως στη λογική της ήσσονος προσπάθειας, του παρασιτισµού,
σε τελική ανάλυση, σε βάρος ποιών; Σε βάρος των φορολογουµένων, των εργαζοµένων φορολογουµένων και όχι µόνο, άρα της
ισοπέδωσης σε τελική ανάλυση ευσυνείδητων υπαλλήλων που
συντελείται εδώ και πολλά χρόνια από τους όποιους –που υπάρχουν και τέτοιοι- επίορκους. Γιατί όλα αυτά; Γιατί θέλουµε ένα
δηµόσιο που να υπηρετεί τον πολίτη. Και ξέρουµε ότι αυτό το
πετυχαίνουµε, υπερασπιζόµενοι το δηµόσιο λειτουργό.
Επειδή εδώ και πολύ καιρό εξελίσσεται µια συζήτηση, η οποία
το τελευταίο διάστηµα, όπως είναι λογικό, έχει ενταθεί, µια συζήτηση γύρω από το θέµα «απολύσεις, όχι απολύσεις» κ.ο.κ.,
θέλω να διατυπώσω τις θέσεις της Κυβέρνησης, αλλά µε ένα
τρόπο όχι απλώς διακηρυκτικό.
Έχει κανείς σας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καµµιά
αµφιβολία για το τι θα γινόταν σήµερα, αν δεν είχαµε από την
πρώτη κιόλας µέρα σταµατήσει, τι; Τις ατελείωτες προσλήψεις
από τα παράθυρα που συντελούνταν στο ελληνικό κράτος µέχρι
τον Οκτώβριο του 2009. Αν δεν είχαµε σταµατήσει τα περίφηµα
πελατειακά stage της οµηρίας τόσων χιλιάδων νέων ανθρώπων.
Τι θα γινόταν σήµερα, αν δεν είχαµε σταµατήσει τις δεκάδες χιλιάδες ψευδεπίγραφες συµβάσεις, που ακολουθούνταν από τις
περίφηµες ευνοιοκρατικές και απαράδεκτες νοµιµοποιήσεις. Αν
δεν είχαµε σταµατήσει τις αθρόες αναξιοκρατικές προσλήψεις
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που έφτασαν το µισθολογικό κόστος στο δηµόσιο το 2009 στα
είκοσι τρία περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν δεν είχαµε δηλαδή
καταργήσει τη λογική του κράτους-λάφυρου που «επειδή κερδίσαµε τις εκλογές, είναι δικό µας και το κάνουµε ό,τι θέλουµε».
Αν δεν τα είχαµε σταµατήσει όλα αυτά, χωρίς να χάσουµε ούτε
µία ηµέρα από το 2009, τότε όλοι µπορούν να φανταστούν πού
θα βρισκόµασταν σήµερα και θα σας πω στη συνέχεια.
Θυµάστε όλοι πολύ καλά πότε τραβήξαµε την κόκκινη γραµµή:
Με τον πρώτο νόµο που έφερε ουσιαστικά αυτή η Κυβέρνηση σε
αυτό το Κοινοβούλιο θεσµικού περιεχοµένου και χαρακτήρα, το
νόµο για την απόλυτη αξιοκρατία των προσλήψεων, που ψηφίστηκε το Δεκέµβρη του 2009, ένα νόµος που και τότε η Αντιπολίτευση καταψήφισε.
Αν όλοι αυτοί που δάνεισαν τη χώρα µέσω του µηχανισµού
στήριξης πέρυσι 110 δισεκατοµµύρια για να µπορεί να συνεχίζει
το κράτος να λειτουργεί, να πληρώνει µισθούς και συντάξεις, αν
όλοι αυτοί αυτό που σήµερα έβλεπαν είναι ότι όλο αυτό το διάστηµα εµείς δεν είχαµε µειώσει δραστικά τον αριθµό των ανθρώπων που µισθοδοτούνται από το δηµόσιο, αν αυτός ο αριθµός
µε πολύ συντηρητικούς υπολογισµούς -και θα τους αναφέρω στη
συνέχεια- δεν υπερέβαινε τους εκατό χιλιάδες τουλάχιστον ανθρώπους και δεν έφθανε στα επίπεδα των εκατόν πενήντα χιλιάδων, αν δεν έβλεπαν τη ριζική αναµόρφωση της αυτοδιοίκησης,
µιλώντας για το δικό µας τοµέα, µε τη µείωση των δήµων κατά
επτακόσιους -προχθές ολοκληρώθηκε η διαδικασία µε την κατάργηση τεσσάρων χιλιάδων δηµοτικών επιχειρήσεων- αν δεν
έβλεπαν την εφαρµογή, όχι απλώς την ψήφιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», από την οποία έχει ήδη ωφεληθεί το ελληνικό δηµόσιο,
κατ’ επέκταση ο Έλληνας φορολογούµενος, µε τουλάχιστον
1.400.000.000 ευρώ, αν δεν έβλεπαν µία απόλυτη συνέπεια χωρίς
καµµία εξαίρεση σε αυτές τις πολιτικές, σήµερα έχει κανείς καµµία αµφιβολία ότι ένα και µόνο θα ήταν το κεντρικό ζήτηµα, το
κεντρικό αίτηµα, έως και ο εκβιασµός απέναντι στη χώρα;
Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
Όµως, αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει καµµία απόλυση στο δηµόσιο, γιατί πετύχαµε µία τεράστια µείωση του µισθολογικού κόστους, γιατί τσακίσαµε τη λογική των πελατειακών αθρόων
προσλήψεων, γιατί σταµατήσαµε πάνω από τριάντα χιλιάδες
«STAGE», γιατί µειώσαµε κατά εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τον
αριθµό των συµβασιούχων, που µέχρι το 2009 κάθε χρόνο προσλαµβάνονταν στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
κόστους άνω του 1.300.000.000 ευρώ.
Γιατί µόνο από πέρυσι, σε σύγκριση µε φέτος, µειώσαµε
όσους υπηρετούν ως δηµόσιοι υπάλληλοι στο ελληνικό κράτος
κατά πενήντα χιλιάδες, κόστους άνω του 1.000.000.000 ευρώ,
γιατί µόνο από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» καταργήσαµε περίπου σαράντα χιλιάδες µισθοδοτούµενες θέσεις, θέσεις ευθύνης αιρετών
και άλλων στις διάφορες φάσεις και εκφάνσεις λειτουργίας της
αποκεντρωµένης Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και της αυτοδιοίκησης. Αυτό το κράτος που είχατε αναλάβει να επανιδρύσετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό το κράτος µας
παραδώσατε.
Και να µην έχει κανείς καµµιά αµφιβολία, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αν από την πρώτη κιόλας µέρα του Οκτωβρίου του 2009 δεν είχαµε ξεκινήσει όπως είχαµε αναλάβει την
ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό- αυτές τις πολιτικές, πολιτικές µε µεγάλο πολιτικό κόστος, σήµερα πράγµατι θα υπήρχε µείζον θέµα, µείζον δίληµµα για τη χώρα και δεν θα ήταν άλλο από
το δίληµµα, το ερώτηµα, τον εκβιασµό «ή απολύετε διακόσιες χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους ή χρεοκοπείτε».
Αυτή θα ήταν η πραγµατικότητα σήµερα στη χώρα. Ιδίως δε
αν ακολουθούσαµε τη δική σας πολιτική, την αλόγιστη εγκληµατική πολιτική των πεντέµισι τελευταίων ετών, όλα αυτά τα στοιχεία και τα προβλήµατα θα είχαν πολλαπλασιαστεί.
Έτσι, λοιπόν, πετύχαµε αυτήν τη στιγµή να µη χρειάζεται καµµία απόλυση, ούτε µόνιµου ούτε και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου εργαζοµένου. Χρειάζεται, όµως, να µικρύνει και άλλο το
κράτος από τη µία πλευρά. Από την άλλη χρειάζεται αυστηρή,
δίκαιη αξιολόγηση όλων χωρίς εξαιρέσεις. Κανείς πια δεν µπορεί
να φαντάζεται το δηµόσιο να λειτουργεί χωρίς αυστηρή αξιολόγηση, από την πρόσληψη, τη µετάταξη –και το υπογραµµίζω
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αυτό- την προαγωγή, τη µισθολογική, αλλά και τη βαθµολογική
εξέλιξη.
Για να χρησιµοποιήσω και ένα γνωστό σε όλους µας σύνθηµα
«τίποτα δεν µπορεί πια να χαρίζεται». Όλα µπορούν να κατακτιούνται, αλλά µε κόπο και µε απόδειξη της αξίας. Τέλος -γιατί το
εθνικό συµφέρον το επιβάλλει- στα αυτόµατα, τα αυτοδίκαια, τα
χωρίς αξιολόγηση. Ούτε µισθοί ούτε βαθµοί ούτε µετατάξεις, δεν
µπορούν να αποδίδονται πια χωρίς αξιολόγηση, η οποία τελικά
οδηγούσε µόνο στην αδικία, στην ισοπέδωση, στο τέλµα.
Εµείς πιστεύουµε βαθιά ότι τώρα είναι η ώρα της σκληρής
δουλειάς, της ευθύνης, των αποτελεσµάτων και της αξιολόγησης
για τον καθένα µας. Έτσι πιστεύουµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι χτίζουµε ένα κράτος, χτίζουµε στην πραγµατικότητα µία Δηµόσια Διοίκηση, από την οποία αυτό που τελικά
προκύπτει είναι η θεµελίωση ενός νέου σεβασµού προς τη Δηµόσια Διοίκηση και το κράτος, η θεµελίωση µιας νέας αξιοπρέπειας για το δηµόσιο λειτουργό, δηλαδή µιας νέας εµπιστοσύνης
των πολιτών για το κράτος, που δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία
ότι είναι θεµέλιο και για την πολιτική σταθερότητα και για την κοινωνική συνοχή, βεβαίως και για την οικονοµική ανάπτυξη.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε –και σας ευχαριστώ για την ανοχήθέλω να πω ότι συναίνεση τουλάχιστον στα αυτονόητα γίνεται µε
πράξεις και όχι µε εύκολα λόγια, πράξεις όπως το να υπερψηφίσει κανείς ή όχι αυτό το νοµοσχέδιο για να περάσει η Δηµόσια
Διοίκηση σε µια ηλεκτρονική εποχή.
Τα λόγια έχουν τελειώσει, ιδίως τα εύκολα λόγια. Τώρα είναι
ώρα για πολύ σκληρή δουλειά, για αποτελέσµατα και όχι εκλογές. Εµείς, παρά τα «όχι» σας, είµαστε αποφασισµένοι να φέρουµε εις πέρας την εθνική αποστολή που έχουµε αναλάβει. Η
Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και η Κοινοβουλευτική µας
Οµάδα, ενωµένοι σ’ αυτόν το στόχο, θα πετύχουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ραγκούση.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας την πολύ ενδιαφέρουσα
αγόρευσή σας, αλλά συναθροίζοντας µ’ αυτήν και τις συνηγορίες που είχατε από την πλευρά των συναδέλφων της Συµπολίτευσης, καταλήγω σε µία διαπίστωση.
Όσο περνάει ο καιρός και όσο η πραγµατικότητα γίνεται
σκληρή απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές φορτώνετε τα
λόγια σας, όσο γίνεται πιο πολύ µε τόσα στολίδια και τόσες υπερβολές, ώστε να δικαιολογείτε πλέον και ότι έχετε χάσει το ιδεολογικό σας στίγµα και ότι πίσω από αυτές τις υπερβολές δεν
µπορείτε να καταλάβετε ούτε προς τα πού πάτε την Ελλάδα,
ούτε τελικά ποιες υποχρεώσεις έχετε απέναντι στο λαό, γιατί µονίµως µ’ αυτήν την ακατάσχετη φρασεολογία που αποτελεί µια
υπερπαραγωγή λεκτική, γλωσσική ενός πρωτοφανούς κοµµατικού ναρκισσισµού και κυρίως σε µια εποχή, όπου όλα πλέον αποδεικνύουν ότι έχετε οδηγήσει τον τόπο σε όλεθρο, ότι το
µνηµόνιο απέτυχε σ’ όλα τα πεδία που εφαρµόστηκε.
Κυρίως εσείς δεν έχετε σήµερα κανένα δικαίωµα να οµιλείτε
ούτε για αναβάθµιση του δηµοσίου ούτε για εκσυγχρονισµό του
κράτους. Αυτό που πρέπει να κάνετε σήµερα είναι να εξηγήσετε
στον ελληνικό λαό πως συµβαίνει και παρά το γεγονός ότι, όπως
εξηγήσατε, µειώνετε τους διορισµούς, µειώνετε το κόστος λειτουργίας του κράτους, οδηγείτε τα πράγµατα στην κατάργηση
κάθε πελατειακής µορφής λειτουργίας της διοίκησης, δεν έχετε
πετύχει να µειώσετε το έλλειµµα.
Το έλλειµµα ήταν και το 2010, θα είναι και το 2011 και το 2012
-απ’ ό,τι λένε οι σοφοί της Κοµισιόν και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου- περί το 10%. Άρα, λοιπόν, ή αυτά που λέτε δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα ή τουλάχιστον έχετε
την υποχρέωση να τα τεκµηριώσετε, αποδεικνύοντας ότι έχετε
ωφελήσει -τουλάχιστον σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή που περνάει
ο τόπος- το δηµόσιο, µειώνοντας ακριβώς το κόστος λειτουργίας
της κρατικής µηχανής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εντούτοις, όµως, είναι πια δεδοµένο ότι και προσλήψεις κάνετε και εκατοντάδες καινούργιες γενικές διευθύνσεις ιδρύετε
και καινούργιους φορείς του δηµοσίου εγκαθιδρύετε και µέσα
από ένα πλέγµα αδιαφανών διαδικασιών έχετε φέρει και εσείς,
µε τον ίδιο τρόπο που κατηγορούσατε εµάς, τα πράγµατα στον
ίδιο ακριβώς σταθµό, αυτόν από τον οποίο πιστεύετε ότι έχετε
αναχωρήσει προ πολλού.
Και ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Έχετε γνώση του ότι σε πολλά
Υπουργεία πράγµατι γίνονται προσλήψεις και µάλιστα, κατά
τρόπο που να µην επιτρέπεται, τουλάχιστον µε αυτά που εσείς
σήµερα µας αναλύσατε; Έχετε εποπτεία του γεγονότος ότι ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» πλέον µε τις παραλείψεις, τα κενά, τις δυσλειτουργίες που έχετε αφήσει, έχει µετατραπεί σε «δεινοκράτη»,
δηλαδή σε ένα σύστηµα οργάνωσης της κρατικής διοίκησης και
της αποκέντρωσης που πλέον να είναι αβίωτο, να µην είναι λειτουργικό, που πουθενά πλέον σ’ αυτόν τον ελλαδικό χώρο -αυτόν
που εσείς επαγγελθήκατε ως νέα αρχιτεκτονική- να µην µπορεί
να σταθεί στα πόδια του;
Για όλα αυτά σήµερα στην Αίθουσα αυτή µας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο λέτε ότι αποτελεί ένα στέρεα δοµηµένο νοµικό οικοδόµηµα. Ε, όχι πλέον! Θα πρέπει κάποια στιγµή σ’ αυτήν
την Αίθουσα, τη συναίνεση που επιδιώκετε, να την αποδεικνύετε
και στα έργα και στα λόγια, γιατί µία τέτοια συναίνεση σαν κι
αυτή που µας κατηγορείτε ότι επιµένουµε να σας αρνούµαστε
ούτε επιβάλλεται ούτε παραγγέλλεται. Είναι η συναίνεση η οποία
κατακτάται µε την οικοδόµηση σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η οποία οικοδοµείται στη βάση της ισοτιµίας και της ειλικρίνειας, στη βάση των καθαρών λόγων και έργων. Μ’ αυτές όµως
τις ιδιότητες εσείς ποτέ δεν διατηρούσατε καλές σχέσεις, γι’
αυτό και σήµερα στην Ευρώπη δεν σας εµπιστεύεται κανένας,
γι’ αυτό και σήµερα, όταν ο Υπουργός Οικονοµικών καλείται σε
συµβούλια Υπουργών, ακολουθείται δυστυχώς από τους επιτηρητές του και αυτό είναι µία πολύ µεγάλη ντροπή για όλους µας.
Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουµε µε το θέµα αυτό, τι
εννοείτε µε τη λέξη «συναίνεση»; Θέλετε µία οµολογία πίστεως
στην Κυβέρνηση µε όρους µεσαιωνικής auto-da-fe; Τέτοια οµολογία δεν είµαστε διατεθειµένοι να σας δώσουµε, γιατί εµείς
υποχρεούµαστε να πιστεύουµε πιο πολύ στο Σύνταγµα απ’ ό,τι
έχουµε υποχρέωση να εµπιστευόµαστε την Κυβέρνηση και το Σύνταγµα µάς επιβάλλει να έχουµε ένα και µόνο ρόλο, το ρόλο της
Αντιπολίτευσης, το ρόλο του ελέγχου, το ρόλο της κριτικής. Στο
όνοµα ακριβώς αυτής της δηµοκρατικής αποστολής, την οποία
διακονούµε και την οποία υπερασπιζόµαστε, δεν επιτρέπουµε σε
κανέναν να µας παραγγέλλει ή να εντέλλεται τον τρόπο µε τον
οποίο θα ασκήσουµε τα συνταγµατικά µας καθήκοντα. Θα µείνουµε όρθιοι είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε.
Βέβαια τώρα που τα αποθέµατα της «λάσπης» έχουν εξαντληθεί –εννοώ εκείνα που χρησιµοποιούσατε όταν ο Πρωθυπουργός
περιήρχετο την Ευρώπη από τον Οκτώβριο µέχρι το Μάρτιο και
όταν µε βάση εκείνη ακριβώς τη διαγωγή και τη συµπεριφορά είχατε επιτύχει να συµπεριληφθεί στο µνηµόνιο και η αναφορά ότι
για όλα φταίει η Νέα Δηµοκρατία- σήµερα βέβαια κανένας από
σας δεν το υπερασπίζεται αυτό γιατί εκ των πραγµάτων έχει αποδειχθεί ότι ήταν µία δόλια πλάνη που καλλιεργήσατε στο λαό και
που κυρίως πετύχατε να µεταδώσετε και στους συνεταίρους
µας. Σήµερα, λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει
να είστε καθαροί στις κουβέντες και ειλικρινείς στις προθέσεις,
όµως δυστυχώς επιµένετε στον ίδιο δρόµο. Επιµένετε δυστυχώς
ακόµα και τώρα, που η πραγµατικότητα σας έχει καταδικάσει σε
µία θλιβερή και αξιολύπητη µοναξιά, να λέτε τα ίδια παραµύθια.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι κάποια στιγµή πρέπει να βγείτε από τους
εαυτούς σας, γιατί συνεννόηση σηµαίνει επιτέλους να έχω τη δυνατότητα και τη γενναιότητα να βγαίνω από τα στενά όρια του
κοµµατικού µου εαυτού και να πηγαίνω να συναντήσω τον άλλο
τουλάχιστον σ’ ένα µεσοδιάστηµα, τουλάχιστον σ’ ένα χώρο που
δεν ανήκει αποκλειστικά ούτε στις ιδέες του απέναντι αλλά ούτε
και στις δικές µου, διαφορετικά, εάν επιµένετε στη συναίνεση µε
την έννοια της υποταγής ή µε την έννοια της υπακοής, από τη
Νέα Δηµοκρατία µία τέτοια γραικύλικη συµπεριφορά ποτέ δεν
θα εισπράξετε. Γιατί είµαστε αποφασισµένοι στον αγώνα που ξεκινήσαµε µε την άρνηση να δώσουµε «λευκή επιταγή» στον

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ ’ - 18 ΜΑΪΟΥ 2011

Υπουργό Οικονοµικών προκειµένου να δηµιουργήσει αυτά που
δηµιούργησε ως µνηµονιακό αντεθνικό «οικοδόµηµα» και κυρίως
στο να δηµιουργήσει αυτού του είδους τις καταστάσεις που σήµερα και την οικονοµία και την κοινωνία τις έχουν οδηγήσει σε
µία απερίγραπτη και πρωτοφανή δυστυχία και κατάθλιψη, αφού
κανένας από σας δεν είχε την πρόνοια να διαπραγµατευθεί
σκληρά τους όρους του µνηµονίου, όπως έκανε η Ιρλανδία και
τώρα επ’ εσχάτων κάνει και η Πορτογαλία. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο δεν πρόκειται εµείς να συναινέσουµε τουλάχιστον σ’ αυτά
τα ζητήµατα που ήδη από τη ζωή και από την εξέλιξη των πραγµάτων έχουν οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία την κυβερνητική σας
πολιτική.
Δεν έχετε όµως το δικαίωµα αυτό µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία που παίρνετε σήµερα κάτω από την υποχρέωση που έχει
πράγµατι η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των συνταγµατικών διατάξεων που προβλέπει το άρθρο 5 α’ και στην
πρώτη και στην δεύτερη παράγραφο, δηλαδή στο να εξασφαλίσει στον κάθε πολίτη το δικαίωµα στην πληροφορία και στο να
διασφαλίσει τη συµµετοχή του κάθε πολίτη στην κοινωνία της
πληροφόρησης. Αυτές ακριβώς οι αυτονόητες υποχρεώσεις σας
δεν προκύπτουν µόνο από αυτά τα συνταγµατικά κείµενα, αλλά
επιβάλλονται και από τη συµµετοχή µας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ήδη από το 2001 µε το π.δ. 150, µε το οποίο ενσωµατώθηκε η σχετική οδηγία 93/1999, αυτή ακριβώς η υποχρέωση
έχει αρχίσει να υλοποιείται, αφού βεβαίως πέρασε µέσα από διαδοχικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις και από κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν κατανεµηθεί ανάµεσα και στις δύο
παρατάξεις. Φτάνετε σήµερα, αυτήν ακριβώς την υποχρέωση να
την εµφανίζετε σαν δηµιουργία εκ του µηδενός ενός θεσµικού
στερεώµατος, το οποίο παρέχει για πρώτη φορά την ικανοποίηση στους πολίτες ότι ξαφνικά ζουν σ’ ένα θεσµικό περιβάλλον
απόλυτης πάταξης της διαφθοράς και απόλυτης διαφάνειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Γι’ αυτό ακριβώς δεν λέµε «ναι» επί της αρχής σ’ αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γιατί κάτω από «παχιά λόγια» κρύβεται
µία στοιχειώδη, θεµελιώδη κοινοτοπία για την οποία έχουµε προσφέρει κι εµείς υπηρεσίες στον ελληνικό λαό και αυτές ακριβώς
τις υπηρεσίες τις σβήνετε, προκειµένου να εµφανίσετε ως δηµιουργία από τώρα και για το µέλλον αυτό που πρόκειται να συµβεί
µε µία αυτονόητη υποχρέωση που έχει το κράτος απέναντι στον
πολίτη. Ποια είναι αυτή η αυτονόητη υποχρέωση; Το να µπορεί
να διασφαλίζει και να εξασφαλίζει την επικοινωνία και τη συναλλαγή του κάθε πολίτη µε το δηµόσιο µέσω των µέσων της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε να επαναλάβω ακόµα µία φορά
ότι έχετε την υποχρέωση όλοι εσείς οι Υπουργοί που παίρνετε
την πρωτοβουλία να φέρνετε νοµοσχέδια για συζήτηση σ’ αυτήν
την Αίθουσα, να τηρείτε στοιχειωδώς τους κανόνες καλής και
ποιοτικής δηµιουργίας ενός νόµου.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουµε: Το να
δηµιουργείται ένα νοµοθέτηµα είναι µία διαδικασία που υπακούει
σε όρους και κριτήρια µιας συγκεκριµένης τέχνης. Ο νόµος, όταν
έρχεται στη Βουλή ως νοµοσχέδιο, πραγµατικά πρέπει να έρχεται ως έργο τέχνης και όχι ως ένα συνονθύλευµα προτάσεων,
φράσεων ή κρίσεων οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε το
ύφος που πρέπει να έχει ένα άρτιο νοµοθέτηµα. Γιατί τότε δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα στην εφαρµογή και κυρίως
αυτός ο νόµος είναι καταδικασµένος να µένει ανεφάρµοστος.
Θα αναφέρω δύο ιδέες και τελειώνω: Ξεκινάτε µε το άρθρο 1
το οποίο λέει ποιος είναι ο σκοπός του νόµου. Επιτέλους, το έχω
δει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει σκοπός του νόµου. Ο
σκοπός είναι του νοµοθέτη και νοµοθέτης είναι η Βουλή. Τη βούληση, λοιπόν, τού να γίνει νόµος ένα κείµενο που έχει µία κανονιστική αξίωση, που φιλοδοξεί να αποκτήσει κανονιστική ισχύ,
αυτή τη βούληση δεν την έχει ο νόµος, αλλά την έχει ο νοµοθέτης.
Δεύτερον: Στο άρθρο 2 µιλάτε για το πεδίο εφαρµογής του
συγκεκριµένου νόµου.
Επιτέλους, θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος από τους κυρίους
συναδέλφους, που ήρθαν εδώ και επαίνεσαν την αρτιότητα του
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συγκεκριµένου νοµοθετήµατος, έχει κάνει τον κόπο να αναγνώσει την διάταξη του άρθρου 2 και να καταλάβει, τουλάχιστον µε
βάση τους κανόνες του συντακτικού και της γραµµατικής της ελληνικής γλώσσας, τι σηµαίνουν τα λόγια που είναι γραµµένα σ’
αυτό το συγκεκριµένο άρθρο. Επιτέλους, και το πεδίο εφαρµογής του νόµου και το ρυθµιστικό πεδίο, όπως λέµε εµείς οι νοµικοί, ενός νοµοθετήµατος αποτελεί δουλειά που την έχει αναθέσει
ο συνταγµατικός νοµοθέτης αλλά και ευρύτερα η επιστήµη του
δικαίου στον ερµηνευτή και στον εφαρµοστή του νόµου.
Και τρίτο και σπουδαιότερο, στο άρθρο 3 έχετε συµπεριλάβει
ορισµούς. Επιτέλους, µπορείτε να µας εξηγήσετε γιατί, τουλάχιστον όταν έχετε το δύσκολο έργο του προσδιορισµού µιας συγκεκριµένης διαδικασίας, δεν προσφεύγετε στις υπηρεσίες του
Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας;
Τι σηµαίνει «τα αναγνωριστικά», τι σηµαίνει «τα διαπιστευτήρια»,
τι σηµαίνει «τα εχέγγυα» όταν µιλάτε για συγκεκριµένες διαδικασίες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης σχέσεων και συναλλαγής µεταξύ πολιτών και δηµόσιου τοµέα; Είναι πράγµατι ανήκουστο να
προσπαθείτε να δώσετε ορισµό σε µια λέξη που τη χρησιµοποιείτε µεταφορικά στη συγκεκριµένη περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τζαβάρα,
κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Γιατί τα διαπιστευτήρια, όπως
πολύ καλύτερα γνωρίζετε, είναι τα επίσηµα έγγραφα µε τα οποία
ένα κράτος εφοδιάζει το διπλωµατικό του αντιπρόσωπο, προκειµένου να τον τοποθετήσει σε ένα άλλο κράτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τζαβάρα,
τέλος χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, τελείωσα.
Θα επανέλθω. Πιστεύω ότι θα µου δοθεί η δυνατότητα στα
άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Στεντόρειος, λάβρος. Υπερέβηµεν το χρόνο κατά πολύ, κύριε Τζαβάρα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παφίλης, έχει το λόγο.
Έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσο σε πιο έντονους τόνους ακούγεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συναίνεση είτε από το ΠΑΣΟΚ,
είτε από τη Νέα Δηµοκρατία, τόσο δηµιουργούνται προϋποθέσεις και δρόµοι για να υπάρχει αυτή η συναίνεση. Γι’ αυτό και
φωνάζετε περισσότερο και οι µεν και οι δε. Και αυτή η συναίνεση
έχει αντικειµενική βάση. Θα πω δυο λόγια. Υπάρχει και στην
πράξη δηλαδή, τέτοια συναίνεση. Κυρίως, όµως, όλη αυτή η απότοµη εµφάνιση της συναίνεσης από τους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα µεγάλα συγκροτήµατα και άλλους παράγοντες
της πολιτικής ζωής της χώρας µας, δείχνει ότι προσπαθεί να
προετοιµάσει το έδαφος για τα βάρβαρα µέτρα που πρόκειται
να παρθούν εν όψει του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Και γι’
αυτό θέλουµε να απευθυνθούµε στον ελληνικό λαό, στους εργαζόµενους. Όχι µόνο δεν πρέπει να δώσουν συναίνεση, αλλά πρέπει να περάσουν στην αντεπίθεση.
Υπάρχει, λοιπόν, αντικειµενική βάση για τη συναίνεση και ας
φωνάζει η Νέα Δηµοκρατία. Πρώτα-πρώτα η παρουσίαση του
«Ζαππείου 2» είναι µια, θα έλεγα, εµφανής προσπάθεια της Νέας
Δηµοκρατίας να πει ότι στους βασικούς άξονες της πολιτικής
που εφαρµόζει το ΠΑΣΟΚ σήµερα, συµφωνεί. Και µάλιστα υπερακοντίζει και σε ορισµένους τοµείς, όπως για παράδειγµα η µείωση και άλλο των φορολογικών συντελεστών του µεγάλου
κεφαλαίου. Τα προνόµια που δίνει στο µεγάλο κεφάλαιο το πακέτο των µέτρων που απευθύνεται σε συγκεκριµένους. Δεν απευθύνεται στους εργαζόµενους. Απευθύνεται σε εκείνα τα τµήµατα
του κεφαλαίου που έχουν χρήµα, που θέλουν να επενδύσουν.
Δίνει εγγυήσεις ότι θα στηρίξει αυτή την πολιτική. Και αυτό το
κάνει και στην πράξη. Άλλο αν το τώρα υπάρχει ο «ερωτικός καβγάς» από τα δυο κόµµατα που υπηρετεί και άλλα πράγµατα.
Υπηρετεί και άλλα πράγµατα. Ο ερωτικός καβγάς αφορά το σύστηµα, κύριε Τζαβάρα. Ότι και οι δυο το υπηρετείτε και τσακώνεστε για το ποιος το υπηρετεί καλύτερα.
Θέλει να προφυλάξει και από πιθανές ζηµιές. Δηλαδή, να µη
φανεί η σύµπτωση των απόψεων για να διατηρηθεί το δικοµµατικό σκηνικό. Αυτή είναι η ουσία.
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Φυσικά υπάρχει και σύγκρουση διαφορετικών τµηµάτων του
κεφαλαίου και της αστικής τάξης µπροστά στα αδιέξοδα, µπροστά στο ότι πρέπει να υπάρξει καταστροφή µέρους του κεφαλαίου και υπάρχει καβγάς για το ποιος θα την πληρώσει.
Το δεύτερο που ήθελα να πω και το έχουµε επαναλάβει πάρα
πολλές φορές είναι ότι πρέπει οι εργαζόµενοι να σταµατήσουν
να ακούν το µύθο που κατασκευάζει η Κυβέρνηση ότι µας δανείζουν για να πληρώνουµε τους µισθούς και τις συντάξεις. Αυτό
είναι ένα µεγάλο ψέµα. Τα δανεικά που δίνουν είναι για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και παίρνουν περισσότερα. Και δεν
είναι για τους µισθούς και τις συντάξεις. Αυτοί πληρώνονται πάλι.
Αυτοί κερδίζουν πάλι. Αυτοί στους οποίους χρωστάµε. Και φυσικά ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει τίποτα.
Και φυσικά τα εχέγγυα που δίνουν και αυτά που παρουσίασε
ο κ. Υπουργός ως επιτυχίες της Κυβέρνησης, ότι δηλαδή αυτοί
µας δίνουν χρήµατα, γιατί βλέπουν ότι υλοποιούµε αυτήν την πολιτική, αυτά και µόνο δείχνουν που στοχεύουν. Αυτοί δίνουν τα
χρήµατα, πρώτον, για να πάρουν τα χρήµατά τους πίσω -και τα
παίρνουν και αυξάνεται το δηµόσιο χρέος- και δεύτερον, περνάνε την συνολική πολιτική που ισοπεδώνει κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό. Και βέβαια, εµείς γνωρίζουµε ότι είναι αποφασισµένη
η Κυβέρνηση να πετύχει. Και τι πετυχαίνει; Να µετατρέπει την
Ελλάδα σε ένα νεκροταφείο. Μα, µε ένα εκατοµµύριο ανέργους
σήµερα, µε 40% ανέργους µέχρι εικοσιτεσσάρων χρονών και µιλάτε για επιτυχία της πολιτικής σας; Πετυχαίνετε τι; Να στέλνετε
τον κόσµο σε αδιέξοδο; Να ψάχνουν στα σκουπίδια χιλιάδες άνθρωποι; Να µην έχουν δουλειά νέοι άνθρωποι στην καλύτερη ηλικία; Τι έχετε πετύχει; Και επαίρεστε κιόλας. Γι’ αυτό ακριβώς
παίρνουν και τα χρήµατα.
Να περάσουµε τώρα και στο νοµοσχέδιο. Γίνεται µεγάλη διαφήµιση µε πανηγυρισµούς. Έχουµε τις λέξεις «ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαύγεια, διαφάνεια, αποτελεσµατικό κράτος,
µεταρρυθµίσεις, τοµές» και όλα τα υπόλοιπα. Θα µπορούσατε
να είστε πιο λιτοί σ’ αυτά. Ότι, τέλος πάντων, χρειάζονται κάποιοι
εκσυγχρονισµοί, ότι τέλος πάντων είµαστε στην ηλεκτρονική
εποχή και ότι αυτά πρέπει να τα περάσουµε και να κάνουµε ορισµένες µεταρρυθµίσεις.
Φυσικά κανένας δεν είναι κατά της τεχνολογίας. Εµείς είµαστε
πρώτοι που υποστηρίζουµε την εφαρµογή της τεχνολογίας σε
όλους τους τοµείς. Ποια είναι η διαφορά µας; Ότι ο καπιταλισµός
τις χρησιµοποιεί και την ανεργία την πάει στο 20% και στο 30% για να µην πω και περισσότερο- ότι κόβει και άλλα εισοδήµατα,
ότι αποσπά µεγάλα κέρδη, ενώ η τεχνολογία πρέπει να µειώσει
τις ώρες εργασίας και να αυξήσει τις ώρες που να µπορεί ο άνθρωπος να απολαµβάνει αυτό που λέγεται ανθρώπινος πολιτισµός. Εκεί είναι η ριζική µας διαφορά. Ότι οι καπιταλιστές
σήµερα και όλα αυτά που λέτε για τις τεχνολογίες, µειώνουν τις
θέσεις εργασίας παντού -τη δουλειά τους κάνουν- αντί να µειώσουν τις ώρες εργασίας. Και έρχεστε σήµερα στο δηµόσιο
τοµέα, αλλά και παντού και θεωρείτε προοδευτικό µέτρο ότι το
2011 οι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν περισσότερο από το
1970. Έλεος! Και αυτό το θεωρείτε πρόοδο. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Αυτό είναι µεσαίωνας.
Το δεύτερο θέµα είναι ότι, όσους εκσυγχρονισµούς και να κάνετε στο κράτος το βασικό ερώτηµα παραµένει: ποια πολιτική θα
υπηρετεί αυτό το κράτος; Αυτός ο κρατικός µηχανισµός, ποια
πολιτική θα υπηρετεί; Και όσους εκσυγχρονισµούς και να κάνετε,
τι σηµαίνει δηλαδή; Ότι όταν οι άνεργοι για ένα και δυο χρόνια
δε βρίσκουν δουλειά, όταν πεινάνε τους µάρανε το internet; Να
το έχουν και αυτό. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Μακάρι να
είχαν όλοι και να µπορούσαν να έχουν όλοι. Αλλά ποιο είναι το
βασικό; Θα αντιµετωπίσει τέτοιου είδους προβλήµατα; Όχι βέβαια. Μπορεί να διευκολύνει. Εµείς να κάνουµε και µια παραχώρηση γενναιοδωρίας ότι θα διευκολύνει ορισµένες λειτουργίες.
Θα απλοποιήσει ίσως µερικά πράγµατα της Δηµόσιας Διοίκησης.
Θα αλλάξει όµως ριζικά η κατάσταση και ο προσανατολισµός του
κράτους;
Και κυρίως, αυτό που θέλουµε εµείς να σηµειώσουµε είναι ότι,
οι τεχνολογικοί εκσυγχρονισµοί θα προχωρήσουν πάρα πολύ
γρήγορα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του
µεγάλου κεφαλαίου. Το ονοµαζόµενο fast track σε όλους τους
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τοµείς. Εκεί είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει.
Δεύτερη πλευρά. Θα χτυπηθεί η γραφειοκρατία, η διαφθορά
και οι µίζες που υπάρχουν στην κρατική µηχανή. Εµείς θέλουµε
να κάνουµε ένα ερώτηµα. Γιατί δεν βάζετε τον καθρέφτη µπροστά σας; Και εσείς και εσείς. Ποιος δηµιούργησε αυτόν τον κρατικό µηχανισµό τόσα χρόνια; Εσείς δεν κυβερνάτε την Ελλάδα;
Ποιος δηµιούργησε τη διαφθορά; Ποιος αλλοίωσε τις συνειδήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων; Ποιος τους εκβίαζε κάθε φορά
είτε διορίζοντας είτε απειλώντας; Εσείς δεν είσαστε; Ποιος τους
έσπρωξε και τους σπρώχνει –όχι ότι τους δικαιολογούµε- στη
διαφθορά και στη µίζα; Εσείς δεν είχατε τα ηνία της εξουσίας
όλα αυτά τα χρόνια; Το κάνατε τυχαία ή δε γνωρίζατε τι σηµαίνει;
Όχι κατά τη γνώµη µας. Δεν το κάνατε τυχαία, το κάνατε συνειδητά, γιατί θέλατε να τους έχετε εκλογική πελατεία και στο χέρι
κάθε φορά.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι το πρώτο που είναι
εναντίον όλων αυτών των φαινοµένων, γιατί δηµιούργησαν συνειδήσεις σάπιες σε πολλές περιπτώσεις. Κι ένας που κοιτάει
πώς θα λαδωθεί, πώς θα κλέψει, πώς θα αρπάξει, πώς θα εκβιάσει τον άλλο, δεν ενδιαφέρεται να αλλάξει το κοινωνικό σύστηµα
ούτε ενδιαφέρεται να παλέψει για το καλό του κλάδου, του συνόλου, αν θέλετε, της κοινωνίας ολόκληρης.
Θα λυθούν αυτά; Μη µας πείτε ότι βρήκατε τη µαγική συνταγή
που είναι το internet και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γιατί µεγάλες απάτες και πάρα πολλά πράγµατα γίνονται και µέσα από
το internet. Το πιο πιθανό, είναι ένα µέρος αυτών να γίνεται πλέον
ηλεκτρονικά, σύγχρονα και να µη γίνεται µε άµεσες ανταλλαγές,
γιατί αυτά είναι σύµφυτα µε την ίδια τη λειτουργία του συστήµατος και του ίδιου του κρατικού µηχανισµού.
Σε ό,τι αφορά, όµως, το νοµοσχέδιο –ο κύριος Υπουργός δεν
είπε κουβέντα- δεν είναι µόνο αυτά. Με πλάγιο τρόπο µπαίνουν
τα καινούργια θέµατα που έχετε συµφωνήσει µε το µνηµόνιο και
που είναι και στο πρόγραµµά σας. Και αφορούν και την αύξηση
των ωρών εργασίας, αφορούν και τις απολύσεις στο δηµόσιο,
παρ’ ότι ο κ. Ραγκούσης είπε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο
δηµόσιο. Εµείς σηµειώνουµε ότι όταν λέει, «δεν θα γίνουν», να
προετοιµάζεται ο κόσµος για το πώς θα «φάει» τις νέες απολύσεις.
Τι έχουµε τώρα εδώ; Έχουµε αύξηση των ωρών εργασίας, από
δυόµισι έως δέκα ώρες την εβδοµάδα και µάλιστα, µε ένα ισοπεδωτικό τρόπο.
Θα αναφερθώ µόνο σε µία πλευρά -δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα- σε αυτή που αφορά τους παιδικούς σταθµούς. Δεν ξέρω
αν και πόσοι από εσάς έχετε εικόνα των παιδικών σταθµών ή
πόσοι πηγαίνετε τα παιδιά σας στους παιδικούς σταθµούς. Δεν
ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εικόνα του τι τραβάει ο κόσµος που
δουλεύει σε ό,τι αφορά τα παιδιά του και πόσα χρειάζεται να
πληρώνει και τι τραβάει η γενιά η προηγούµενη, που αντί να απολαµβάνει τη σύνταξη, γίνεται νταντά είτε αυτή λέγεται µάνα είτε
πεθερά είτε πατέρας είτε πεθερός. Μέχρι τα γεράµατα, µέχρι να
πεθάνουν είναι υποχρεωµένοι να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κι έρχεστε εσείς τώρα και τι λέτε; Σε αυτό το χάλι που
υπάρχει, αντί να κάνουµε προσλήψεις, αντί να φτιάξουµε νέους
βρεφονηπιακούς σταθµούς, υποχρεώνουµε τους εργαζόµενους
να δουλέψουν παραπάνω κι ας είναι σε κατάσταση ασφυξίας
στον αριθµό.
Πρώτα απ’ όλα, αυτό είναι εγκληµατικό. Και είναι εγκληµατικό,
όχι µόνο απέναντι στους εργαζόµενους, αλλά και απέναντι στα
παιδιά. Με τι παίζετε δηλαδή; Είναι έξω από όλα τα διεθνή στάνταρ. Βρείτε µας κάποιον που να υποστηρίζει αυτά τα µέτρα.
Παίζετε µε τις ψυχές µικρών παιδιών, που ουσιαστικά θα πηγαίνουν σε «πάρκινγκ» και όχι σε παιδικούς σταθµούς. Έχουν, δηλαδή, το χάλι που έχουν, έρχεστε και το επιδεινώνετε. Και τι λέτε;
Ότι κερδίζουµε θέσεις εργασίας; Να τις κάνουµε τι, όταν καταστρέφετε τα παιδιά από τη µικρή ηλικία; Μέχρι εκείνου του σηµείου η αναλγησία; Φυσικά, δεν µας φαίνεται καθόλου παράξενη
αυτή η κατάσταση.
Δεύτερον, θα µπορούσα να πω και για άλλους τοµείς. Μη µας
λέτε τώρα για το ότι υπήρχαν πολλοί στο δηµόσιο, για τα
«STAGE» και όλα τα υπόλοιπα. Κενές θέσεις κάλυπταν. Όλες οι
νοµαρχίες και οι περιφέρειες έχουν κενές θέσεις σε ζωτικούς το-
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µείς που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τι κάνετε τώρα εσείς, λοιπόν; Κάνετε ένα κόλπο. Κυριολεκτικά
κόλπο! Λέτε: «Δεν θα κάνουµε απολύσεις, αλλά θα δούµε αν πλεονάζει προσωπικό.» Και πώς το χειρίζεστε; Κόβετε τη χρηµατοδότηση από τους δήµους και λέτε: «Θα σου δώσω να πληρώνεις
εκατόν πενήντα.» «Μα, έχω διακόσιους.» Τους υπόλοιπους πενήντα τους βγάζετε πλεονάζοντες.
Και δεν κάνετε µόνο αυτό. Μειώνετε κοινωνικές δαπάνες και
κοινωνικές παροχές από την τοπική διοίκηση κι έτσι θα βγάλετε
πλεονασµατικούς. Φυσικό είναι. Αν κόψετε ό,τι κοινωνικό υπάρχει, τι θα κάνουν αυτοί που δουλεύουν στους κοινωνικούς τοµείς;
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα και κάνετε το πρώτο βήµα και λέτε:
Αφού έχουµε πλεονάζον προσωπικό, να πάει µέσα από τον
ΑΣΕΠ. Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί και πώς; Κι έτσι θα ανοίξει ο δρόµος των απολύσεων µέσα από τις µετατάξεις του ΑΣΕΠ.
Και στοχεύετε να µειώσετε το δηµόσιο τοµέα κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες, όπως γράφεται και µάλλον είναι αλήθεια.
Περνάτε σε αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό που ήδη έχετε αποφασίσει να εφαρµόσετε, την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Και,
κύριε Ζώη, εδώ είµαστε και θα δούµε αν θα πάει η ιδιωτικοποίηση. Εδώ δεν συζητάµε για έναν προβληµατικό τοµέα. Εδώ συζητάµε για το χρυσό. Όλοι οι επενδυτές «ακονίζουν µαχαίρια και
πιρούνια», γιατί το σκουπίδι ο εργαζόµενος το πληρώνει από τη
στιγµή αγοράς του προϊόντος, στην ανακύκλωση και του το ξαναφέρνει. Και κάποιοι θα κερδίσουν δισεκατοµµύρια από τις
επενδύσεις που ετοιµάζουν
Ανοίγετε, λοιπόν, το δρόµο τώρα -είναι καθαρό για εµάς- και
υπηρετείτε το δρόµο της κερδοφορίας των µεγάλων επιχειρήσεων και του µεγάλου κεφαλαίου. Και τον ανοίγετε σιγά – σιγά,
ξεκινώντας από τα νησιά. Θα έρθει και το γενικό.
Όσο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ένα θα σας πω: Η µεγάλη σας
επανάσταση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» -και φαντάζοµαι ότι θα ακούει
ο Υπουργός- είναι η εξής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές: Προϋπολογισµός ύψους 460.000.000 για τη µεγαλύτερη Περιφέρεια της
χώρας, την Αττική, για πέντε εκατοµµύρια Έλληνες, από τα
οποία τα 260.000.000 υποτίθεται ότι είναι το ταµείο που είχε η
Νοµαρχία των Αθηνών. Να, η µεγάλη επανάσταση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο Παφίλη, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής Λαρίσης από
τον Τίρναβο, έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, για το ζήτηµα των ηµερών, τη συναίνεση: Ακούγοντας την τοποθέτηση του αξιοτίµου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Τζαβάρα, θυµήθηκα κάτι
που λέµε στη Θεσσαλία. Όταν θέλουµε να πούµε ότι κάποιος
προσπαθεί να περάσει κατά έµµεσο τρόπο ένα µήνυµα σε κάποιον άλλο λέµε, «χτυπάω το σαµάρι να ακούσει το γοµάρι».
Άρα, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αφήστε µε να ολοκληρώσω.
Εδώ, τώρα, ο κ. Τζαβάρας δεν χτύπησε τον κ. Ραγκούση. Αυτά
που είπε, απευθύνονταν στον κ. Σαµαρά, διότι προφανώς χρειάζεται ποδηγέτηση ο κ. Σαµαράς, χρειάζεται χειραγώγηση. Και µε
εύγλωττο τρόπο ο κ. Τζαβάρας τι έκανε σήµερα; Του είπε: Μην
τολµήσεις, κύριε Σαµαρά, να δώσεις τη συναίνεσή σου, την ψήφο
σου στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής που θα φέρει η Κυβέρνηση. Περί αυτού πρόκειται.
Άρα, λοιπόν, µην ανησυχείτε καθόλου από την κριτική του κ.
Τζαβάρα. Άλλον είχε ως στόχο ο άνθρωπος. Τον Πρόεδρό του.
Έρχοµαι τώρα στα του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού σε
σχέση µε τη συναίνεση. Εµείς, ξέρετε πολύ καλά, ότι προσφέραµε στο πολιτικό σύστηµα τον καµβά της συναίνεσης. Ήδη
έχουµε προσφέρει συναινετικές διεξόδους και διαδικασίες. Και
να σας πω πώς:
Πρώτον, ο κ. Σαµαράς στο «Ζάππειο 2» δεν έκανε τίποτε άλλο,
παρά αντέγραψε τις προτάσεις που εδώ και χρόνια, εδώ και
µήνες θεµελιώνει µε το λόγο του στη Βουλή και εκτός Βουλής ο
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Ροντούλη…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να πείτε στον Πρόεδρό σας, κύριε
Ζώη, ότι αν πήγαινε σε εξετάσεις, θα τον έκοβαν, γιατί θα αποδεικνυόταν µέγας «σκονακτζής».
Άρα, λοιπόν, να τον προφυλάξετε.
Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση της Κυβέρνησης στη Νέα Δηµοκρατία; Αφού έκανε την αντιγραφή του «Ζαππείου 2», τοποθετήθηκε η Κυβέρνηση και είπε: Μα, εµείς πολλά από αυτά που λέτε,
κύριε Σαµαρά, θέλουµε να τα εφαρµόσουµε, ή περιµένετε να
δείτε ότι στο µεσοπρόθεσµο πολλά θα αποδεχθούµε. Δηλαδή,
και ο µεν και ο δε έπαιξαν πάνω στον καµβά που είχε στρώσει ο
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
Άρα, λοιπόν, από τη δική µας πλευρά σας ανοίξαµε δρόµους
συναίνεσης.
Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι το εξής: Από τη δική µας
την πλευρά ζητάτε συναίνεση µε ποιους; Με ποια πρόσωπα; Με
τους αποτυχηµένους της Κυβέρνησης; Διότι πάρα πολύ απλά, η
Ευρώπη ζητά συναίνεση κι εσείς γονυπετής τώρα ζητάτε συναινετικές διαδικασίες, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς στην Ευρώπη και κανείς στην ελληνική αγορά πλέον δεν σας
εµπιστεύεται. Έχετε γίνει παντελώς αναξιόπιστοι και άρα θέλετε
δεκανίκια.
Θέλετε να στηρίξετε την απολεσθείσα αξιοπιστία σας, επειδή
κανείς, πλέον, δεν σας εµπιστεύεται. Και τι βρίσκετε για να καλύψετε τα δικά σας προβλήµατα; Τη συναίνεση.
Συναίνεση, µπορεί να δοθεί µόνο µετά από λαϊκή εντολή. Ο
λαός θα δώσει εντολή συναίνεσης και όχι το «περίστροφο» των
Βρυξελλών. Επιτέλους, µπορεί η χώρα να είναι σε µια δύσκολη,
δυσκολότατη δηµοσιονοµική κατάσταση, αλλά -έλεος!- έχουµε
διατηρήσει τουλάχιστον ψήγµατα ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας. Τη συναίνεση θα την επιβάλει ο λαός.
Αυτό είναι το µήνυµα που εµείς θέλουµε να στείλουµε σήµερα
και αυτό είναι το µήνυµα που πιστεύουµε ότι θα στείλει και ο ελληνικός λαός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ποιος λαός…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Ζώη, εάν δεν καταλάβατε, να
σας το πω πολύ απλά: Εµείς ζητάµε εκλογές. Εάν εσείς στο Ζάππειο δεν ζητήσατε, αυτό είναι δικό σας πρόβληµα στρατηγικής.
Εµείς, πάντως, ζητάµε και λέµε συναίνεση µετά από εκλογές
για «να πάει ο κάθε κατεργάρης» -και εσείς µαζί, το κόµµα σας
εννοώ- «στον πάγκο». Ο λαός θα υπαγορεύσει τη συναίνεση και
όχι οι «άρχοντες» των Βρυξελλών. Εσείς, όµως, µπορεί να έχετε
διαποτιστεί από τη λογική της εθελοδουλίας. Άλλωστε, τόσα
χρόνια αυτό κάνατε και οι µεν και οι δε «yes men» λέγατε είτε
στους «υπερατλαντικούς άρχοντες» είτε στους «άρχοντες των
Βρυξελλών».
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ειλικρινά, ζείτε
σε γυάλινο πύργο. Όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στο δικό της γυάλινο πύργο. Καλά, δεν βλέπετε ότι
σε σχεδόν κάθε νοµοθέτηµα που φέρνετε στη Βουλή, φέρνετε
και διατάξεις που προσπαθούν να κλείσουν κενά, τρύπες του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Δεν το βλέπετε αυτό; Τροπολογίες επί τροπολογιών και νοµοθετικές ρυθµίσεις επί νοµοθετικών ρυθµίσεων γιατί
κάνατε ένα νοµοθέτηµα, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», το οποίο δεν στέκεται στην πραγµατικότητα.
Οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες βιώνουν κρίση νεύρων. Μιλάτε µε τους ανθρώπους αυτούς; Αν µιλούσατε, δεν θα λέγατε
αυτά που λέτε εδώ, δεν θα προσπαθούσατε να εξωραΐσετε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Μάλιστα, µε απύθµενη υποκρισία ο αξιότιµος Υπουργός Εσωτερικών, βγαίνει και λέει: «Μα, ωφελούµε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
τον πολίτη». Μέγιστο ψεύδος. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πλήττεται
ο πολίτης, γιατί ποια ήταν η πεµπτουσία του εγχειρήµατός σας
του καλλικρατικού;
Δηµιουργήσατε δήµους µαµούθ µε ένα µεγάλο πληθυσµιακό
όγκο, προκειµένου στη συνέχεια να φορολογηθεί από την τοπική
εξουσία ο πληθυσµιακός αυτός όγκος στη λογική της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών. Η λέξη κλειδί για να αποκωδικοποιήσει
κάποιος την ουσία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι η ανταποδοτικότητα.
Το µήνυµα που στέλνετε ως Κυβέρνηση στους δήµους και στις
νέες αιρετές περιφέρειες είναι: «Εάν θέλετε να λειτουργήσετε
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οµαλά, φορολογήστε. Αυξήστε τα τέλη».
Αυτό είναι το µεγάλο όφελος που αποκοµίζει ο πολίτης από
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Μα, απορώ πως λέτε τέτοια πράγµατα.
Βεβαίως, έρχοµαι στο ζήτηµα των απολύσεων. Εδώ η Κυβέρνηση δεν αποδεικνύεται απλώς υποκριτική, αποδεικνύεται και
θρασύδειλη, γιατί για να προχωρήσετε τις απολύσεις των υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, στην περίπτωση που θα µεταταγούν, θα
τους περάσετε από την «κρισάρα» του ΑΣΕΠ. Αυτό προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Εδώ τώρα είστε θρασύδειλοι, γιατί δεν έχετε το θάρρος να κοιτάξετε στα µάτια τους ανθρώπους αυτούς και να τους πείτε µια
αλήθεια, ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία σάς εκµεταλλεύτηκαν
όλα αυτά τα χρόνια ως εκλογικούς πελάτες και ότι στύψατε τους
ανθρώπους αυτούς ως λεµόνια και τώρα τους πετάτε.
Ποιος τους έβαλε αυτούς τους ανθρώπους στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα; Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία δεν τους έβαλε;
Μέχρι τώρα οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν αξιοκρατικά, έκαναν σωστά τη δουλειά τους και τώρα θα τους περάσετε από διαδικασία ΑΣΕΠ για το αν µπορούν να µεταταχθούν ή όχι;
Η υποκρισία είναι περιττή, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αλήθεια
είναι ότι υπό τη µεγάλη δηµοσιονοµική πίεση που υφιστάµεθα
ήρθε η ώρα να ελαφρύνει το δηµόσιο. Και πώς το κάνετε αυτό;
Με µαζικές, περίπου, σαράντα µε σαράντα πέντε χιλιάδες απολύσεις. Αυτό θα γίνει. Να πείτε στον κόσµο την αλήθεια, γιατί
τόσα χρόνια µπούχτισε να ακούει τα ψέµατα κατά αλλεπάλληλο
τρόπο, πότε από τον έναν και πότε από τον άλλο.
Επί τη ευκαιρία, θέτω και ένα ερώτηµα, όχι σε εσάς, αλλά στην
ανεξάρτητη αρχή, στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ κατά νόµο στήθηκε για
να αξιολογεί τη φερεγγυότητα των προσλήψεων. Τώρα, µε ποια
νοµική βάση θα αρχίσει να ελέγχει την αξιοκρατία των µετατάξεων; Οι κύριοι του ΑΣΕΠ θα βγουν να πουν µια κουβέντα;
Φανταστείτε το ιστορικό δράµα, την παρωδία της χώρας.
Αυτοί οι άνθρωποι µπήκαν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα χωρίς
διαδικασίες ΑΣΕΠ και τώρα στη µετάταξή τους θα περάσουν διαδικασίες ΑΣΕΠ. Οποία παράνοια και υποκρισία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Στην
απόλυσή τους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ουσιαστικά στην απόλυσή τους, βεβαίως, από έναν µηχανισµό, από µια ανεξάρτητη αρχή που εντέλλεται να κάνει προσλήψεις, όχι ουσιαστικά απολύσεις. Περί
αυτού πρόκειται.
Βεβαίως, έρχοµαι στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου στα λίγα λεπτά
που αποµένουν.
Εµείς, έχουµε µια κάθετη διαφωνία, τη θεµελίωσε ο κ. Κολοκοτρώνης. Θα σας πω, όµως, και την ουσία του προβληµατισµού
µας. Το Δεκέµβριο του 2010, 24 ή 29, δεν θυµάµαι πότε, νοµίζω
29 Δεκεµβρίου του 2010, γίνεται Υπουργικό Συµβούλιο. Εκεί ο κ.
Ραγκούσης, για πρώτη φορά κάνει λόγο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
που µιλάµε, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 4 Ιανουαρίου, δίνει µια συνέντευξη Τύπου και σ’
αυτήν τη συνέντευξη Τύπου κάνει λόγο τότε για πρώτη φορά για
τη λεγόµενη κάρτα του πολίτη, επισηµαίνοντας µάλιστα και τονίζοντας ότι θα είναι µια υπερκάρτα, η οποία θα ενσωµατώνει
όλες τις άλλες κάρτες, που µέχρι τότε σταδιακά θα έχουν δοθεί
στον πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας.
Εδώ, λοιπόν, µε το χειρισµό αυτόν που κάνετε, επιτρέψτε µου
να πω ότι αποκαλύπτετε ουσιαστικά τη στρατηγική σας. Ποια
είναι η στρατηγική αυτή; Λόγω των αντιδράσεων που προξένησε
η κάρτα του πολίτη σε µάζες του ελληνικού λαού αποφασίσατε
σ’ ένα πρώτο στάδιο να περάσετε την υποδοµή της Κάρτας του
Πολίτη, να περάσετε τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η
κάρτα του κολίτη. Σ’ ένα πρώτο στάδιο, λοιπόν, µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση περνάτε, ακριβώς αυτό που σας είπα, τη
βάση του όλου εγχειρήµατος χωρίς να προκληθούν αντιδράσεις,
αντιστάσεις, συλλαλητήρια, φωνές. Σ’ ένα µεταγενέστερο στάδιο, µάλλον πάτε -αν βλέπω τις διατάξεις και τις ερµηνεύω σωστά
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης- να περάσετε µε υπουργική
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απόφαση, εκτός αν δεσµευτείτε ότι θα το κάνετε µε νοµοσχέδιο,
τη κάρτα του πολίτη.
Κοιτάξτε να δείτε, εµάς θα µας βρείτε απέναντι. Εµείς πρεσβεύουµε την ελευθερία του ατόµου, την ελευθερία του προσώπου, που είναι η µεγαλύτερη αρχή και του ελληνισµού και της
Ορθοδοξίας. Δεν θα οδηγήσετε τα πράγµατα, όπως εσείς νοµίζετε κατά τρόπο κρυφό, κατά τρόπο που θεωρείτε ότι κανένας
δεν θα σας πάρει χαµπάρι, προκειµένου να κάνετε το δεύτερο
εγχείρηµα.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς από την
πλευρά µας θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε δεν είναι καθόλου αθώο, έχει ένα εξωτερικό πρόσωπο,
την κάρτα του πολίτη, που θα έρθει αργότερα. Απλώς τώρα µπαίνει η βάση, µπαίνει η υποδοµή, µπαίνουν τα θεµέλια για το µετέπειτα εγχείρηµα. Όσοι, λοιπόν, υπερψηφίσουν σήµερα το
νοµοσχέδιο αυτό, να ξέρουν ότι κατά έµµεσο τρόπο υπερψηφίζουν και την κάρτα του πολίτη.
Επιτρέψτε µου να κάνω ένα τελικό σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για
να πω το εξής: Νοµίζετε ότι κάνετε κάποια µεγάλη τοµή στη γραφειοκρατία µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ακούστηκε από συναδέλφους ότι είναι ανεφάρµοστο, ότι εάν δούµε να εφαρµόζεται, θα
το δούµε µετά από καµµιά δεκαετία και αν. Πάντως, ο κ. Ραγκούσης δεν θα είναι Υπουργός. Πλην όλων αυτών, µη νοµίζετε ότι
κάνατε κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί; Γιατί πρέπει να συνυπολογίσετε
και έναν άλλο παράγοντα που ακούει στο όνοµα «ηλεκτρονική
γραφειοκρατία».
Πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πλην της κλασικής γραφειοκρατίας, που όλοι θέλουµε να καταπολεµήσουµε,
υπάρχει και η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία φαίνεται
τώρα µπροστά µας. Να σας δώσω ένα κλασικό παράδειγµα
αυτής της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας…
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ προκαταβολικά, γιατί, πράγµατι, έκανα κατάχρηση.
Αν επισκεφθείτε τον ιστότοπο µιας δηµόσιας υπηρεσίας θα
δείτε ότι έχουν πάρει τη χαρτούρα από το ράφι και την έχουν
βάλει στην οθόνη του υπολογιστή. Δηλαδή, νόµους, εγκυκλίους,
προεδρικά διατάγµατα και διάφορα άλλα τα έχουν πάρει από τα
ράφια και τα έχουν βάλει στην οθόνη. Αυτό είναι καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας; Μα, και ο πολίτης µπερδεύεται από την πολυνοµία, από το ψάξιµο. Ψάχνει την τάδε παραποµπή, τον τάδε
νόµο, το τάδε προεδρικό διάταγµα, την τάδε παράγραφο και δεν
µπορεί να βγάλει άκρη. Μα και όταν επισκέπτεται µία δηµόσια
υπηρεσία, τι κάνει και φωνάζουµε όλοι εµείς για γραφειοκρατία;
Πηγαίνει από υπάλληλο σε υπάλληλο για να πάρει καµµία υπογραφή και καµµία σφραγίδα. Το ίδιο είναι. Αντί να πάει στην υπηρεσία, µπερδεύεται καθισµένος στο δωµάτιο του σπιτιού του
µπροστά στον υπολογιστή του.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Είστε σαφής, κύριε
συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θέλει να καταπολεµήσει τη
γραφειοκρατία µε µία δοµή πληροφορικής που θα σέβεται τη
φύση και την ευφυΐα της πληροφορικής.
Να σας δώσω ένα παράδειγµα. Ο πολίτης ξέρετε τι θέλει;
Θέλει να δίνει στοιχεία για τον εαυτό του και να παίρνει απαντήσεις από τη διοίκηση. Παραδείγµατος χάριν, πληκτρολογώ την
οικογενειακή µου κατάσταση, πληκτρολογώ την ηλικία µου, πληκτρολογώ τα πτυχία µου και ρωτάω τη Στρατολογία για το πόσο
χρόνο θα υπηρετήσω. Και θα µου απαντήσει: Τόσο. Αυτό θέλει
ο πολίτης. Αυτό µπορεί να γίνει για τη συνταξιοδότηση, αυτό
µπορεί να γίνει για τη µεταβίβαση ακινήτων και µπορεί να βρει
πλείστες όσες εφαρµογές.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
θέλει να χρησιµοποιήσει την πληροφορική …
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κατανοητό, κύριε
Ροντούλη. Ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: … όχι για να οξύνει την ηλεκτρονική
γραφειοκρατία, αλλά για να ενηµερώσει πράγµατι και να πληροφορήσει τον πολίτη.
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ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ροντούλη!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν κάνετε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Εσείς πολλαπλασιάζετε την ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
Τελείωσα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Γι’ αυτό ο Κοµφούκιος όταν του είπαν: «Πόσο χρονών είσαι;» απήντησε: «Είµαι
υγιής».
Εκείνο που κατάλαβα εγώ για τον καµβά της συνεννόησης
που είπατε, είναι ότι αποκλείετε το γκοµπλέν και το πλακέ. Για
σταυροβελονιά κατάλαβα ότι µιλάτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία, παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο της Ναυπάκτου, που έχει
τον τίτλο «Γιάννης Βλαχογιάννης».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και από το ΛΑΟΣ, στο «Λιµάνι της αγωνίας», στο πρόσωπο του
κ. Θεόδωρου Δρίτσα, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κι εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ -όχι τώρα
εν όψει της συζήτησης για το νοµοσχέδιο αλλά πάντα- υποστηρίζουµε την άποψη ότι το κράτος και κατ’ επέκταση η Δηµόσια
Διοίκηση, αποτελεί το πιο κεντρικής σηµασίας εργαλείο και για
την ανάπτυξη και για την κοινωνική δικαιοσύνη και για τη διαφάνεια και για την αναδιανοµή του πλούτου και για πολλές άλλες
λειτουργίες και ότι αυτό ισχύει σε όλα τα κοινωνικά καθεστώτα,
ανεξαρτήτως του ποια µορφή παίρνει το κράτος κάθε φορά.
Εµείς, βέβαια, ιστορικά επίσης και όχι µόνο ιδεολογικά, αλλά
και πρακτικά στην καθηµερινότητα και σε όλα τα επίπεδα και στο
επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης και όλων των υπηρεσιών, υποστηρίζουµε την όσο το δυνατόν προϊούσα εξασθένιση της ισχύος του κράτους και την
αναλογική ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου, των κοινωνικών θεσµών διοίκησης της κοινωνίας και των υποθέσεών της. Δεν αναφερόµαστε µόνο στο αρχαιοελληνικό ή σε άλλα τέτοια πρότυπα.
Αναφερόµαστε στην ανάγκη χειραφέτησης της κοινωνίας και
στην ανάγκη πραγµατικά, ελέγχου των υποθέσεων κάθε λαού
από τους ίδιους τους πολίτες. Διότι το κράτος έχει ένα χαρακτήρα αυταρχισµού και ένα χαρακτήρα αποξένωσης εγγενή.
Όλα αυτά τα λέω, όχι για να παρουσιάσω µία θεωρητική προσέγγιση στα ζητήµατα, που είναι πάντα χρήσιµη, αλλά για να
θίξω το για ποιο κράτος και για ποια Δηµόσια Διοίκηση µιλάει ο
σύγχρονος καπιταλισµός την εποχή του νεοφιλελευθερισµού τα
τελευταία είκοσι χρόνια διεθνώς. Μιλάει για το περίφηµο επιτελικό κράτος, το λιγότερο κράτος, που όλο και περισσότερο εκχωρεί τοµείς της εξουσίας του και της ευθύνης του, όχι γενικώς
στους πολίτες, όχι γενικώς στην κοινωνία όπως θα θέλαµε εµείς,
αλλά σε οργανωµένα επιχειρηµατικά οικονοµικά συµφέροντα,
στην «αγορά».
Αυτό το κράτος στην Ελλάδα, άργησε να δοµηθεί και ακόµη
δεν έχει δοµηθεί, αλλά είναι ακριβώς το κράτος του νεοφιλελευθερισµού. Και άργησε να δοµηθεί για δύο λόγους: Γιατί υπήρχε
ακριβώς το πελατειακό, κοµµατικό κράτος, που αναπαραγόταν
και επιβίωνε και που έτσι κυβερνιόταν η Ελλάδα από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και διότι ήδη υπήρχε µία ιδιότυπη πρόδροµη του νεοφιλελευθερισµού κατάσταση στο ελληνικό
κράτος, πριν εξελιχθεί έτσι στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες η ιδιωτικοποίηση του κράτους µέσα από τις
σχέσεις που είχαν τα πολιτικά κόµµατα και οι Υπουργοί και οι
υπηρεσιακοί παράγοντες εν συνεχεία µε το κεφάλαιο.
Το ελληνικό κράτος είναι ιδιωτικοποιηµένο και βέβαια µε
φαύλο τρόπο και µε βάση τη συναλλαγή εδώ και πολλές δεκαετίες. Ταυτόχρονα, όµως, είναι κοµµατικοποιηµένο και πελατειακό. Αυτό το κράτος, λοιπόν, και αυτή η Δηµόσια Διοίκηση
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πράγµατι, δεν ήταν ούτε τότε αναπτυξιακή, δίκαιη, αναδιανεµητική, διαφανής και δεν είναι ούτε και τώρα. Πράγµατι, το αίτηµα
υπάρχει και είναι πανελλήνιο αίτηµα, είναι παλλαϊκό αίτηµα για
ένα σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος και δεν είναι αίτηµα του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά.
Αντί γι’ αυτό, όµως, ερχόµαστε και σήµερα, αλλά και στη γενικότερη πολιτική που ακολουθείτε, να σβήνουµε όλα αυτά από τη
συζήτηση, να τα αποκρύπτουµε και να εµφανίζουµε µία ουδέτερη θεωρία για το κράτος, ένα κράτος στην υπηρεσία –λέει- των
πολιτών και των επιχειρήσεων, ένα κράτος που δεν θα ταλαιπωρεί τους πολίτες, ένα κράτος που δεν θα κάνει προσλήψεις, γιατί
έτσι µε τις προσλήψεις καταστρέφεται το κράτος και αυτό είναι
σε βάρος του λαού και της κοινωνίας!
Όµως, να µας πουν οι εν ενεργεία Υπουργοί ή τουλάχιστον οι
µεγαλύτερης ηλικίας, γιατί κάποιοι νεότεροι όντως µπορεί και να
µην το πρόλαβαν, το εξής: Από το 1994, από τον περίφηµο νόµο
Πεπονή για το ΑΣΕΠ, που σε σχέση µε αυτήν την πρόταση που
έχουµε σήµερα να συζητήσουµε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν όντως έτη φωτός µπροστά σε σχέση µε τη ριζοσπαστικότητα, ήταν τοµή, πράγµατι, το ΑΣΕΠ πόσοι το υπηρέτησαν
από όλες τις κυβερνήσεις, από τους εν ενεργεία Υπουργούς ή
από τα στελέχη των δυο µεγάλων κοµµάτων; Ή, για να το πω αλλιώς: Πόσοι το παραβίασαν; Πόσοι το ακύρωσαν; Πόσοι το δυσκόλεψαν;
Το ίδιο µπορούµε να πούµε για τα ΚΕΠ, που ήταν επίσης µια
τοµή σε σχέση µε την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση
της γραφειοκρατίας, την υποβάθµιση, την ακύρωση, εάν θέλετε,
της γραφειοκρατίας.
Επίσης, πόσοι αντιστάθηκαν, όταν στην Ολυµπιάδα είχαµε
εκείνους τους έκτακτους νόµους για να προκάνουµε, για να προλάβουµε να γίνουν τα έργα που καθιέρωναν πολλές αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες; Με µια δισκέτα στον Οργανισµό
«ΑΘΗΝΑ» κατέθετε το σχέδιο, υποτίθεται, και έτσι έπαιρνε και
έγκριση ο µεγαλοεργολάβος που κατασκεύαζε το ένα ή το άλλο
έργο. Πάρα πολλά απ’ αυτά δεν εκτελέστηκαν. Ένα παράδειγµα
είναι η µαρίνα Ζέας στον Πειραιά. Οι εργολάβοι και οι επιχειρηµατίες είχαν την απαίτηση από εκεί και πέρα, µε βάση αυτήν τη
δισκέτα και την έγκριση για έργα που δεν εκτελέστηκαν και δεν
ήταν ολυµπιακά έργα, να προχωρήσουν στη συνέχεια χωρίς µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς ελέγχους και τότε
υπήρχαν πάρα πολλοί Υπουργοί και παράγοντες του δηµόσιου
βίου που έλεγαν «να διευκολύνουµε τα πράγµατα, αφού έχουν
εγκριθεί έτσι κι αλλιώς, να µηνα µπαίνουµε στη γραφειοκρατία».
Κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό κράτος έχει αλωθεί από τα
ιδιωτικά συµφέροντα. Εάν θέλει κανείς να θέσει το δάκτυλο επί
τον τύπο των ήλων για τον εκσυγχρονισµό, για τη δικαιοσύνη,
την υπέρβαση της γραφειοκρατίας και για όλα αυτά, πρέπει να
το θέσει εκεί, στο πώς θα γίνει κράτος των πολιτών, στο πώς θα
γίνει Δηµόσια Διοίκηση που θα υπηρετεί πραγµατικά συµφέροντα, δικαιώµατα και προσδοκίες πολιτών. Και εκεί, µπορούµε να
συζητήσουµε, πράγµατι, τι ρόλο παίζει το έµψυχο υλικό. Ποια
είναι δηλαδή η ψυχή της Δηµόσιας Διοίκησης, εάν δεν είναι οι
εργαζόµενοι;
Επίσης, ποια απ’ αυτά τα µοντέλα και τις προσεγγίσεις µέχρι
τώρα ή και η σηµερινή πρόταση στηρίζεται στην αξιοπρέπεια των
εργαζοµένων στο δηµόσιο; Κανένα. Αντίθετα, στηρίζει ένα πλαίσιο, στο οποίο οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι άβουλα, υποταγµένα, πειθήνια όργανα κάποιων εντολών µιας ιεραρχηµένης
διαδικασίας αδιαφανούς, έξω από τον κοινωνικό έλεγχο. Αυτό
σηµαίνει απαξίωση της εργασίας, ακόµη και της εργασίας που
παρέχεται από εργαζοµένους υψηλού επιστηµονικού, µορφωτικού και γνωστικού αντικειµένου, διότι δεν έχει νόηµα και οι αποφάσεις λαµβάνονται αλλού.
Και αυτά ισχύουν και στο Στρατό και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις εφορίες και στην παιδεία και στην υγεία και παντού.
Δεν έχει διαφοροποίηση αυτή η σχέση των εργαζοµένων. Πουθενά δεν καταξιώνονται οι εργαζόµενοι και καµµία απ’ αυτές τις
προτάσεις για τους αναγκαίους εκσυγχρονισµούς της Δηµόσιας
Διοίκησης δεν στηρίζεται στην καταξίωση των εργαζοµένων.
Αντίθετα, στηρίζεται στην απαξίωσή τους και όλο αυτό έχει πίσω
του τη θεωρία του «ουδέτερου κράτους». Γι’ αυτό τα λέω αυτά.
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Το «κράτος των εξαιρέσεων» που θέλει να καταργήσει ο κ. Ραγκούσης µας προτείνει µια θεωρία, όχι για να προσεγγίσουµε τις
µέχρι τώρα εφαρµογές, όχι για να προεκτείνουµε το νοµοθετικό
πλαίσιο, όπου χρειάζεται, επί τη βάσει των συµπερασµάτων που
έχουν προκύψει, για παράδειγµα, από την εφαρµογή των προηγούµενων συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχουν,
δόξα τω θεώ, δαπανηθεί σηµαντικά ποσά τα προηγούµενα χρόνια γύρω απ’ αυτό και δεν έχουµε στην εισηγητική έκθεση αυτού
του σχεδίου νόµου την παραµικρή αξιολόγηση επί τη βάσει της
εφαρµοσµένης πολιτικής που είχαµε όλες αυτές τις προηγούµενες δεκαετίες. Έρχεται, λοιπόν, ένα επιχείρηµα σήµερα από τον
κ. Ραγκούση -δεν υπάρχει ούτε καν τεκµηριωµένο στοιχειωδώς
στην εισηγητική έκθεση- ότι χωρίς την αλλαγή του νοµοθετικού
πλαισίου δεν µπορούµε να ανοίξουµε το δρόµο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία θα δώσει διαφάνεια, δικαιοσύνη,
ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι αυτό το επιχείρηµα είναι παραπλανητικό. Οδηγεί σε παραπλανητικά συµπεράσµατα, διότι δεν στεκόµαστε ενώπιος ενωπίω, όχι του ποιος
φταίει, αν και πόση ευθύνη έχουν η Νέα Δηµοκρατία ή το
ΠΑΣΟΚ, αλλά τι, πραγµατικά, λειτούργησε και πώς λειτούργησε,
για να αποδείξει ο κύριος Υπουργός και το Υπουργείο που το εισηγείται ότι, πράγµατι, αυτή η λειτουργία δεν σκάλωσε σε πολιτικούς, σε πολιτικές παθογένειες, σε εφαρµοσµένες πολιτικές,
σε κοινωνικές και οικονοµικές επιλογές και σε πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισµούς, αλλά σκάλωσε στο νόµο. Ας έχουµε µια
στοιχειώδη επιχειρηµατολογία πού ακριβώς το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο εµπόδισε την ανάπτυξη των προηγουµένων συστηµάτων, την ακύρωσή τους στην πράξη και τη µη απόδοσή τους
και τότε θα ήµασταν και εµείς καλοπροαίρετοι, θα µπορούσαµε
να προσέλθουµε στη συζήτηση καλοπροαίρετα, για να δεχθούµε
ότι εν πάση περιπτώσει κάποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις πρέπει
να γίνουν, που όντως πάντα πρέπει να γίνονται και να βελτιώνονται αυτά τα συστήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτά ακόµη, παρακαλώ.
Αντί γι’ αυτό –και νοµίζω ότι µε όσα είπα προσεγγίζω ακριβώς
την αιτία αυτού του νοµοσχεδίου - έχουµε µια σειρά από τροπολογίες και επιµέρους άρθρα, που µετατρέπουν αυτό το νοµοσχέδιο, αντί για σχέδιο νόµου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε
ένα σχέδιο νόµου µε ποικιλία ρυθµίσεων για τη Δηµόσια Διοίκηση
και παρεµπιπτόντως και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Φοβερή αυθαιρεσία! Χωρίς συζήτηση στην επιτροπή, κεντρικής σηµασίας τροπολογίες εισάγονται στη Βουλή, µε τη βιασύνη της
αυριανής συνεδρίασης να διεκπεραιώσει το Σώµα όλα αυτά τα
φλέγουσας σηµασίας ζητήµατα. Είναι απαράδεκτο και από δηµοκρατική και από κοινοβουλευτική νοµιµότητα, αλλά εν πάση
περιπτώσει, τι ακριβώς κάνει; Θέλει να αυξήσει επί τω δυσµενέστερω, για παράδειγµα, τις συνθήκες εργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού των παιδικών σταθµών. Αυτό είναι αναπτυξιακή
κατεύθυνση σήµερα; Μπορεί να προβληθεί, πραγµατικά, το επιχείρηµα ότι «λίγο δουλεύουν, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο»; Έχει καµµία παιδαγωγική τεκµηρίωση; Έχει καµµία
τεκµηρίωση ένταξης σε µια κοινωνικά ωφέλιµη ανάπτυξη αυτού
του είδους η ρύθµιση ή έχει µόνο ότι εξοικονοµείτε, κατά τις επιταγές της τρόικας, από παντού, εις βάρος της κοινωνίας και των
εργατικών δικαιωµάτων τα πάντα;
Το ίδιο γίνεται µε τον καινούργιο ρόλο που αποκτά πλέον το
ΑΣΕΠ για να απολύει. Είπε ο κ. Ραγκούσης ότι δεν προσελήφθη
κανείς µε αδιαφανείς διαδικασίες. Μα, στην πραγµατικότητα δεν
προσελήφθη κανείς –τελεία!- µε την ισοπεδωτική επιλογή ένα
προς πέντε. Και εκεί, κανείς καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για
ένα δηµόσιο τοµέα που δρα σε βάρος του πολίτη, γιατί ανεργία
και απολύσεις έχουµε και στον ιδιωτικό τοµέα, µείωση εισοδηµάτων έχουµε και στον ιδιωτικό τοµέα, αύξηση των ωρών απασχόλησης και εργασίας έχουµε και στον ιδιωτικό τοµέα,
επισφαλείς σχέσεις εργασίας έχουµε και στον ιδιωτικό τοµέα και
αυτό αποτελεί σύνολο πολιτικής.
Δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ σε άλλα ζητήµατα. Πρόκειται
για µια µάσκα «ουδέτερης» προσέγγισης του κεντρικού αυτού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζητήµατος του κράτους και της Δηµόσιας Διοίκησης, που όµως
είναι µια µάσκα που δεν µπορεί να κρύψει τις πραγµατικότητες
µιας αντιλαϊκής πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεωης του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και γι’ αυτό –ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ο ελληνικός λαός συνεχίζει τους αγώνες του, τις κινητοποιήσεις του, τις
διεκδικήσεις του και θέλω να πιστεύω ότι µε αυτούς τους αγώνες
θα επιβάλλει τη στιγµή που θα ωριµάσουν τα πράγµατα και εκλογές και δηµοψήφισµα, για να µιλήσει εκείνος -ο ελληνικός λαός
και η ελληνική κοινωνία- στα πράγµατα τα οποία τον αφορούν
και για τα οποία δεν ζητείται η γνώµη του αυτήν τη στιγµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Και ο επόµενος οµιλητής είναι Βουλευτής της Α’ Πειραιά, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που γνωρίζει και
αγαπά τον Πειραιά πολύ, ο κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα παρακολουθήσω το επίπεδο των κραυγών της Νέας Δηµοκρατίας, που προσπάθησε να
επανιδρύσει το κράτος και το ισοπέδωσε, παραδίδοντάς το στη
διαφθορά και τη διαπλοκή. Γιατί αυτές οι κραυγές, έτσι όπως
ακούστηκαν κατά τη συζήτηση, είναι κάτω από το βάρος αυτής
της ευθύνης, αλλά και της ευθύνης για την οικονοµική κατάρρευση και τη διάλυση της Δηµόσιας Διοίκησης. Είναι σκόπιµο µε
υψηλό αίσθηµα ευθύνης να αναφερθούµε στην ανάλυση της µεταρρύθµισης που θεσµοθετείται µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε, το οποίο οδηγεί τη χώρα στη νέα εποχή.
Θεσπίζουµε ένα νέο πλαίσιο για την εφαρµογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε να έχουµε τον έλεγχο του κράτους από την
εξουσία του πολίτη, για να είναι το κράτος στην υπηρεσία του.
Ακριβώς µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου επιχειρείται και πιστεύω ότι επιτυγχάνεται η δηµιουργία των θεσµικών προϋποθέσεων για την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών και των
επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµοσίου τοµέα. Μέσω της
χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών
επιτυγχάνεται η εσωτερική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, η
αλλαγή των διαδικασιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα,
καθώς και η ευχερέστερη -και αυτό είναι το σηµαντικό- άσκηση
των δικαιωµάτων του πολίτη, που πλέον δεν είναι υπήκοος. Στόχος ακριβώς είναι η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, αλλά και η ολοκλήρωση των διοικητικών
διαδικασιών, η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους
πολίτες και περαιτέρω η µείωση του λειτουργικού κόστους των
φορέων του δηµόσιου τοµέα. Με δέκα κεφάλαια και σαράντα
εννέα άρθρα, σε συνέχεια και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το νοµοσχέδιο προσδιορίζει ένα ολοκληρωµένο θεσµικό
πλαίσιο και ένα στρατηγικό, παράλληλα, σχεδιασµό, µε τον οποίο
ο πολίτης πλέον θα υπηρετείται, χωρίς µετακινήσεις, χωρίς υπερβολικά και αναίτια κόστη, χωρίς χρονοκαθυστερήσεις απαράδεκτες, αλλά µε σεβασµό στη δηµοκρατία που πλέον µπορεί να
είναι «συµµετοχική» δηµοκρατία.
Με το νοµοσχέδιο ικανοποιείται µία πολυετή επιτακτική ανάγκη, τόσο για τη µεγιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών
προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, όσο όµως και για την ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών.
Και αυτό, αφού παρέχεται το δικαίωµα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής, τόσο των φυσικών προσώπων µε το δηµόσιο, αλλά και καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία, µεταξύ
των φορέων του δηµοσίου.
Με τη νέα ψηφιακή Δηµόσια Διοίκηση τα φυσικά και τα νοµικά
πρόσωπα µπορούν να συναλλάσσονται µέσα από το διαδίκτυο.
Έτσι µε τον περιορισµό της αυτοπρόσωπης συναλλαγής του πολίτη µε τη Δηµόσια Διοίκηση περιορίζονται στον ελάχιστο, µέχρι
µηδενίζονται, οι χρόνοι και τα φαινόµενα της απαράδεκτης συ-
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ναλλαγής και διαφθοράς.
Με τις βασικές καινοτοµίες του νοµοσχεδίου, διασφαλίζεται η
νοµική και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων, η
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,
η ηλεκτρονική ενηµέρωση για την πορεία της υπόθεσης, αλλά
περαιτέρω και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών και η ασφάλιση των φυσικών συναλλαγών. Άλλωστε η αλµατώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των
επικοινωνιών έχει επιφέρει πλέον σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές και έχει διαµορφώσει πια µια σύγχρονη
µορφή κοινωνίας, την «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το διαδίκτυο
έχει ήδη επικρατήσει πλέον στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και επηρεάζει ουσιαστικά πια και το δηµόσιο τοµέα, έτσι ώστε να διαµορφώνεται ένα νέο πρότυπο Δηµόσιας Διοίκησης, που είναι
ακριβώς αυτό: η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γι’ αυτό προωθούνται ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση, τη φιλοσοφία και τη
δοµή των δηµοσίων υπηρεσιών. Αλλά παράλληλα, είναι αλήθεια,
ότι αντιµετωπίζονται και ένα πλήθος θεσµικά ζητήµατα για τη λειτουργία του διαδικτύου, όπως αυτό ήταν απαραίτητο. Και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί µία από τις πρώτες
προτεραιότητες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, γιατί αποτελεί
ακριβώς ουσιαστικό στοιχείο για την παροχή αποτελεσµατικότερης και καλύτερης ποιότητας δηµοσίων υπηρεσιών, για τη µείωση του χρόνου αναµονής των χρηστών, τη βελτίωση της
διαφάνειας και της υπευθυνότητας των υπηρεσιών.
Έτσι ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η χρήση των
τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στη Δηµόσια Διοίκηση, σε συνδυασµό όµως, µε οργανωτικές αλλαγές και
τις νέες ικανότητες του στελεχιακού δυναµικού, µε σκοπό πάντα
µια άριστη Δηµόσια Διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών,
µε παράλληλη ενίσχυση και ενδυνάµωση των δηµοκρατικών διαδικασιών. Έτσι, µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προάγεται η διαφάνεια, ενισχύεται η συµµετοχή των πολιτών,
διασφαλίζεται η δηµοκρατική συµµετοχή και καθιερώνεται ο απόλυτα ο έλεγχος, ενώ παράλληλα έχουµε αύξηση της παραγωγικότητας της Δηµόσιας Διοίκησης, µείωση του κόστους της
παροχής των υπηρεσιών, µεγιστοποίηση του συντονισµού ανάµεσα σε φορείς, αλλά και δυνατότητα νέων υπηρεσιών και µεθόδων λειτουργίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Τέλος, έχουµε αύξηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας
των δεδοµένων. Έχει, όµως, εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούµε και στα σηµεία και στα στοιχεία της σηµερινής πραγµατικότητας. Γιατί, σύµφωνα µε την τελευταία, την ένατη κατά σειρά
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι µόλις του Δεκεµβρίου του 2010, για τη συγκριτική αξιολόγηση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαθεσιµότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών
στη χώρα µας ανέρχεται στο 48%, όταν ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 82%. Έτσι η χώρα µας κατατάσσεται τελευταία, στην τριακοστή δεύτερη θέση, µεταξύ των τριάντα δύο
χωρών που µετρήθηκαν. Ακριβώς γι’ αυτό ήταν αναγκαία και επιτακτική αυτή η µεταρρύθµιση. Ενώ η χώρα µας βαθµολογείται
µε 100%, σε ό,τι αφορά την ευκολία χρήσης –και εδώ είναι µία
µεγάλη και ουσιαστική πρόοδος- υπηρεσιών και για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 80% και 90% αντίστοιχα. Φαντάζεστε ότι
έχουµε φθάσει στο σηµείο να δικαιούµεθα αυτήν τη µεταρρύθµιση. Έτσι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί την ένταξη της
χώρας µας στη νέα εποχή, στην εποχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας, στην εποχή πια της ευνοµούµενης πολιτείας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Μπεντενιώτη.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των δευτερολογιών.
Θέλει κανείς από τους κυρίους εισηγητές να πάρει το λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Ζώης έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Θεωρώ ότι επιβαλλόταν να ζητήσω να δευτερολογήσω και
ζητώ γι’ αυτό την κατανόηση των συναδέλφων, γιατί δεν θα µπορούσα να αφήσω αναπάντητα τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός,
κατά την τοποθέτησή του και βεβαίως να επιχειρήσω σε δεύτερο
χρόνο να εξηγήσω αυτό που δεν κατάλαβε ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβε ο κύριος Υπουργός το «ΟΧΙ»
µας επί της αρχής. Κύριε Υπουργέ, αν ανταποκρινόσασταν στις
δικές µας προσκλήσεις, ακόµη και κατά τη συζήτηση εντός της
Αιθούσης, όχι εντός της επιτροπής µόνο, δεν θα χρειαζόταν καµµία περαιτέρω εξήγηση. Για να κατανοήσετε το «ΟΧΙ» µας αυτό
προϋποθέτει ότι διαθέτετε τη γενναιότητα να αναγνωρίσετε το
έργο που βρήκατε. Έτσι, λοιπόν, θεωρώ κατανοητό το ότι δεν
αντιλαµβάνεσθε το «ΟΧΙ» και έτσι είµαι υποχρεωµένος να σας το
ξαναπώ, να σας το επαναιτιολογήσω.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξεκινάει από εσάς η εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Δεν ξεκίνησε καν από την
εποχή της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Ξεκίνησε νωρίτερα, έγιναν πολλά βήµατα, αναγνωρίσαµε κάποια από αυτά τα
βήµατα σε προκάτοχό σας και προκάτοχό µου, του αποδώσαµε
τη δέουσα τιµή, τον περιβάλαµε µε τον δέοντα σεβασµό, δηµοσίως αναγνωρίσαµε τις προσπάθειες που κατέβαλε αυτός και οι
συνεργάτες του -και αναφέροµαι στον κ. Μπένο- και συνεχίσαµε
από εκεί που άφησε το καράβι.
Κάναµε πάρα πολλά. Δεν θα πω ξανά πού βρήκαµε τα ΚΕΠ.
Είναι γνωστό. Όµως, δεν αρνηθήκαµε ποτέ την πατρότητα της
ιδέας. Κάναµε δουλειά κύριε Υπουργέ και αυτήν τη δουλειά και
την προσπεράσατε και την απαξιώσατε και φιλοδοξήσατε επανειληµµένως να παρουσιαστείτε ως ο πατέρας της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, του ανοίγµατος στη νέα εποχή, εκεί που φιλοδοξείτε –όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ- να οδηγήσετε την Ελλάδα, δηλαδή στην κοινότητα των
ευνοµούµενων πολιτειών. Γιατί; Τι ήταν η Ελλάδα, δηλαδή, πριν
αναλάβει το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση το 2009 και ο κ. Ραγκούσης
το Υπουργείο Εσωτερικών; Τι ήταν η Ελλάδα; Δεν βάλατε µυαλό;
Δεν έχετε κατανοήσει ακόµη, µέχρι αυτήν την ώρα που µιλάµε,
πόσο κακό κάνατε στη χώρα όταν µε πρωθιερέα τον κύριο Πρωθυπουργό πηγαίνετε από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη και
από κανάλι σε κανάλι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να
τεκµηριώσετε το πόσο κακοδηγούµενη χώρα ήταν η Ελλάδα, το
πόσο λαµόγια είναι οι Έλληνες, το πόσο κακό προξενήσαµε στη
χώρα µας όλοι εµείς µέχρι να έρθετε εσείς; Μυαλό δεν βάλατε;
Δεν διδαχθήκατε τίποτε από την εµπειρία αυτών των είκοσι
µηνών που κυβερνάτε ήδη;
Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας κάνω το χατίρι να καταγραφείτε
στην ιστορία σαν κάτι που δεν είστε. Φέρτε το σχέδιο νόµου στις
πραγµατικές του διαστάσεις και θα πούµε ότι για ένα τόσο µικρό
σχέδιο νόµου, όπως οµολογείτε ότι είναι αυτό που φέρνετε, δεν
έχουµε και εµείς πρόβληµα να δώσουµε µία ψήφο θετική επί της
αρχής. Πείτε, λοιπόν, ποια είναι η πραγµατικότητα. Ότι αυτό το
σχέδιο νόµου θα µπορούσε να ήταν ένα απλό προεδρικό διάταγµα και αντί γι’ αυτό η Κυβέρνηση της αποτελεσµατικότητας που δεν θέλει να χάνει πια ούτε µία ηµέρα, κύριε Υπουργέ, όπως
µας είπατε, γιατί τώρα πια τελείωσαν τα λόγια και πρέπει να περάσουµε στις πράξεις- φέρνει ένα σχέδιο νόµου που προϋποθέτει για την εφαρµογή του είκοσι έξι υπουργικές αποφάσεις και
κοινές υπουργικές αποφάσεις, έξι προεδρικά διατάγµατα και δύο
πράξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδοµένων. Οποία
ταχύτης και αποφασιστικότης για να περάσουµε από τα λόγια
στις πράξεις!
Δευτερολογήστε τώρα, κύριε Υπουργέ, και πείτε ποιες είναι οι
πραγµατικές διαστάσεις του σχεδίου νόµου που εισηγείστε, για
να πάρετε το «ναι» στις πραγµατικές διαστάσεις αυτού του σχεδίου νόµου. Όχι όµως να φιλοδοξείτε να πάρετε ένα «ναι» και να
απορείτε κιόλας γιατί δεν το παίρνετε σε κάτι το τόσο αυτονόητο,
την ίδια στιγµή που φιλοδοξείτε να εγγραφείτε στις σελίδες της
ελληνικής ιστορίας ως ο πατέρας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πηγαίνετε το καράβι λίγο πιο πέρα. Τι σας εµπόδισε δηλαδή, αυτούς τους είκοσι µήνες να προχωρήσετε έργα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Δεν υπήρχε σχέδιο νόµου για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Και πώς γίνονταν τα προηγούµενα
έργα; Τι σας εµπόδισε να επικοινωνήσετε τον «ΕΡΜΗ» µε πλήθος
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έργων σε διάφορα Υπουργεία, οργανισµούς και φορείς του δηµοσίου, για να τρέχουν οι πληροφορίες στο µεταξύ, να τις βρίσκει πιο εύκολα ο πολίτης και να εξυπηρετείται; Ποια είναι η
λογική, δηλαδή, των επιχειρηµάτων σας, κύριε Υπουργέ;
Για να κατανοήσετε το «ΟΧΙ» µας σας είπα ότι προϋπόθεση
ήταν να είχατε την απαιτούµενη γενναιότητα να αντιληφθείτε
τους λόγους του «ΟΧΙ». Δεν έχετε τη γενναιότητα αυτή, δεν έχω
και εγώ καµµία περαιτέρω απαίτηση από εσάς. Όταν τοποθετείστε όµως, πρέπει να τοποθετείστε και σε σχέση µε αυτά που σας
λέµε. Εντάξει µία οµιλία που απηχεί τις απόψεις σας, τις θέσεις
σας, αλλά εδώ γίνεται διάλογος. Δεν µπορεί να περνάτε σαν να
µην ακούσατε τις αιτιάσεις µου χθες για την εκ παραλλήλου κατάθεση και έκδοση και δηµοσίευση της πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, την ίδια ώρα που συζητάµε σχέδιο νόµου για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ορίζει δοµές για το ίδιο το αντικείµενο, που αυξάνει το κόστος, που δηµιουργεί επιφυλάξεις για
την αποτελεσµατικότητα. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και
σχέδιο νόµου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον ίδιο χρόνο
για να ρυθµίσουν τα ίδια πράγµατα χωρίς καν να λένε ποια είναι
η αρµοδιότητα του ενός οργάνου µε το άλλο όργανο. Πού είναι
τα όρια αυτών των αρµοδιοτήτων των διαφορετικών οργάνων
που συγκροτούνται;
Εσείς, βεβαίως, είστε µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου και
είναι περιττό να ρωτώ εάν ξέρετε για την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου. Όµως, µπείτε στον κόπο να µας δώσετε δύο εξηγήσεις.
Τι νόηµα, δηλαδή, έχει αυτή η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, κύριε Υπουργέ; Απαντήστε µας. Δεν συνιστά αντίφαση στον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε; Περιµένω απάντηση.
Δεν τα λέει µόνο η Νέα Δηµοκρατία αυτά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ
προσωπικά δεν έχω πρόβληµα να υποδέχοµαι και να συµµερίζοµαι απόψεις του επιχειρηµατικού κόσµου. Το λέω αυτό, γιατί
υπάρχει µία δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας, συνεπώς,
και των αντιλήψεων που συνοδεύουν την επιχειρηµατικότητα. Τι
λέει ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών για το σχέδιο
νόµου σας; «Δεν λαµβάνετε υπ όψιν τις µεγάλες παρεµβάσεις
που απαιτούνται στους τοµείς οργάνωσης, απλούστευση διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασµού, υλοποίηση συστηµάτων…» και
λέει και λέει και λέει! Θα το καταθέσω στα Πρακτικά για να το
λάβει υπ όψιν του ο κύριος Υπουργός.
Η Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας λέει ότι δεν
αγγίζετε την καρδιά του προβλήµατος. Δεν θεσπίζει συγκεκριµένους στόχους χρόνου-κόστους για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Το χαρακτηρίζει
συντηρητικό ως προς τις στοχεύσεις του. Δεν περιλαµβάνει καµµία πρόβλεψη για τη σχεδίαση και παροχή νέων υπηρεσιών. Δεν
αναφέρει µέτρα για την καλύτερη κατάρτιση των δηµοσίων λειτουργών στις νέες τεχνολογίες. Δεν αποτυπώνει µία ξεκάθαρη
πολιτική όσον αφορά ζητήµατα ψηφιακού αποκλεισµού των πολιτών. Δεν θεσµοθετούνται τα απαραίτητα, εξελίξιµα καταστατικά πλαίσια για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν
περιλαµβάνει καµµία πρόβλεψη για τη θέσπιση, διασύνδεση και
χρήση των απαραίτητων κεντρικών µητρώων. Δεν θεσµοθετεί την
ανάπτυξη αυτόµατων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δεν στοχοθετεί τις αυτοµατοποιηµένες συναλλαγές. Δεν, δεν, δεν. Θα τα καταθέσω για τα Πρακτικά, µαζί µε το ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύεται
η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου για την οποία µίλησα.
Αυτά δεν σας απασχολούν, κύριε Υπουργέ; Τα προσπερνάτε
έτσι; Σας τα λέει µόνο η Αντιπολίτευση; Έχει νόηµα όλοι εµείς
να είµαστε συνεννοηµένοι για να επιχειρήσουµε πλήγµα στην,
µεγάλης έµπνευσης, νοµοθετική σας πρωτοβουλία;
Δύο λόγια µόνο σε σχέση, κύριε Πρόεδρε, µε τα θέµατα που
παρεµπιπτόντως σχολιάστηκαν από τον κύριο Υπουργό και αναφέροµαι στα ζητήµατα των απολύσεων υπό τον µανδύα των µετατάξεων και µε κάποιες γενικότερες αναφορές για τον αριθµό
των υπαλλήλων του δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, εγώ περιµένω να καταθέσετε, αυτά που σας
έχω ζητήσει µε αίτηση κατάθεσης εγγράφων και ερώτηση. Ελπίζω να είστε συνεπής και να µην είστε ούτε εκπρόθεσµος, ούτε
να υπάρχει εκκρεµότητα, όπως υπάρχει µε άλλη ερώτησή µου
για το από πού προκύπτει ο αριθµός των διακοσίων χιλιάδων λιγότερων µισθοδοτούµενων στο δηµόσιο, όπως αυτό αναφέρ-
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θηκε σε συνέντευξή σας τον Δεκέµβριο στην εφηµερίδα «ΤΟ
ΒΗΜΑ».
Επισηµαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η ερώτησή µου εκκρεµεί
-και το θέτω υπ’ όψιν του Προεδρείου- από τις 7 Δεκεµβρίου
2010. Όπως το ακούτε, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός το
γνωρίζει, έχω την απάντηση σε ερώτησή µου από το αρχείο του
Προεδρείου.
Περιµένω, λοιπόν, να µου απαντήσετε σε σχετική µου κατάθεση εγγράφων, κύριε Υπουργέ, πώς συντίθεται το µωσαϊκό των
επτακοσίων και χιλιάδων υπαλλήλων ή µισθοδοτούµενων, για να
ακριβολογώ, που προέκυψε από την απογραφή. Το περιµένω.
Θέλω να δω τα επικαιροποιηµένα στοιχεία, γιατί κάποια στιγµή
θα πρέπει να αντιληφθούµε όλοι, εφόσον χρησιµοποιούµε την
ίδια γλώσσα, ότι χρειάζεται να χρησιµοποιούµε και τους ίδιους
αριθµούς. Εσείς λέτε για διακόσιες χιλιάδες λιγότερους µισθοδοτούµενους. Ο κύριος Πρωθυπουργός χθες µιλώντας στον
«ECONOMIST» είπε για εκατόν πενήντα χιλιάδες λιγότερους µισθοδοτούµενους.
Εσείς δεν ξέρω αν συµµερίζεστε τα δηµοσιεύµατα που -άγνωστο πώς- ξεφυτρώνουν και αφορούν τον αριθµό των χιλιάδων
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όµως, σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, αυτά να τα συζητάµε εδώ.
Θα πρέπει να ανταποκριθείτε στο αίτηµα που διατύπωσα και
χθες και δεν το κάνατε σήµερα. Επιφυλαχθήκατε να πείτε µια
φράση, «Δεν θα υπάρξουν απολύσεις» και πέραν τούτου τίποτα.
Εγώ σας ζήτησα να τοποθετηθείτε επαρκώς, για να αντιµετωπίσουµε αυτήν τη φηµολαγνεία για το τι θα γίνει µε τους υπαλλήλους, για το πόσες χιλιάδες έχουµε, για το πόσοι θα µεταταγούν,
αν θα προκύψουν απολύσεις από τις µετατάξεις, αν υποκρύπτονται απολύσεις από αυτές τις µετατάξεις και πάει λέγοντας. Αυτό
το πράγµα πρέπει να σταµατήσει. Έχετε εσείς την ευθύνη για να
το αντιµετωπίσετε ή για να το σταµατήσετε, κανένας άλλος εκτός
από σας.
Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας θέλω να πω ότι ήρθατε να εκτελέσετε λαϊκή εντολή στη βάση του «Υπάρχουν χρήµατα» και «Θα
δώσουµε αυξήσεις πάνω από τον τιµάριθµο», δεν ήρθατε να
εκτελέσετε µια οποιαδήποτε εντολή απαιτώντας µάλιστα γι’ αυτό
και τη συναίνεση της Αντιπολίτευσης, τη λευκή επιταγή της Αντιπολίτευσης. Γιατί σας είπα και χθες ότι συναίνεση δεν µπορεί να
προσφέρεται ως λευκή επιταγή. Η συναίνεση προϋποθέτει πολλά
άλλα, τα οποία αγνοείτε σε µικρότερης αξίας και σπουδαιότητας
ζητήµατα.
Λοιπόν, παρακαλώ πολύ προσγειωθείτε και συνειδητοποιήστε
ότι βεβαίως απολαµβάνετε της λαϊκής εντολής ακόµα, αλλά στη
βάση άλλων υποσχέσεων και άλλων δεσµεύσεων από αυτές που
σήµερα καθοδηγούν ή -αν θέλετε- σας υποχρεώνουν και οδηγούν τα βήµατά σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Ζώης καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ζώη, Εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 19 Μαΐου 2011 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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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.
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