ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’
Πέµπτη 19 Μαΐου 2011

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, το 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το
1ο,2ο,3ο Πειραµατικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, το Δηµοτικό
Σχολείο Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Βόλου, το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 2ο και 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Κισσάµου Χανίων, φοιτητές από το Πανεπιστήµιο "Kelley
School of Business, Indiana University" και µέλη του Ελληνικού
Συλλόγου "ΕΛΠΙΣ" από την Κωνστάντζα Ρουµανίας, σελ. 10770,
10773, 10776, 10782, 10792, 10794, 10805, 10808, 10828
2. Ανακοινώνεται ότι η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα µε αφορµή την ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας
των Ποντίων και ηµέρα τιµής του Ποντιακού Ελληνισµού, σελ.
10761-10762
3. Αναφορά στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας
των Ποντίων και τήρηση ενός λεπτού σιγής, σελ. 10767, 10774,
10775, 10776, 10806, 10813
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 10768, 10769, 10773,
10777, 10779, 10781, 10785, 10787, 10796, 10810, 10818
5. Αναφορά στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου, σελ.
10794, 10795, 10796, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802,
10803, 10805, 10806, 10807, 10815, 10818, 10820, 10822
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 10794, 10796, 10797
7. Αναφορά στις δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα, σελ. 10795, 10802, 10803
8. Επί του Κανονισµού, σελ. 10796
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 10743-10746
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
10746-10756
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 20 Μαΐου 2011, σελ. 10789
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) 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, σελ. 10757
β) Προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε
τα νησιά του Αιγαίου, σελ. 10759
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζοµένων, σελ. 10763
ii. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην "ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", σελ. 10765
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη
πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας
(ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK", σελ. 10766
ε) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης των θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής, σελ. 10768
ii. σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα νοσοκοµεία του Νοµού Αχαΐας, σελ. 10770
στ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων της χώρας µας, σελ. 10773
ζ) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση

της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον ΟΗΕ, σελ.
10774
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις", σελ. 10777
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου :
Οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινω- νικής Ασφάλισης
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων
και άλλες διατάξεις", σελ. 10796
3. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας", σελ. 10806
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων:
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 10806
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 10813
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10775
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 10776
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 10767
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 10767
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 10774
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε. ,
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΖΗΣΗ Ρ. ,
ΖΩΗΣ Χ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Α. ,
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
ΧΥΤΗΡΗΣ Τ. ,

σελ. 10769
σελ. 10777, 10781,
10787
σελ. 10773, 10777
σελ. 10781, 10787
σελ. 10773
σελ. 10768, 10769
σελ. 10768
σελ. 10779, 10781
σελ. 10781, 10796
σελ. 10785
σελ. 10810, 10818
σελ. 10810
σελ. 10818
σελ. 10818
σελ. 10773

Γ. Επί της αναφοράς στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου:
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 10807
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 10805
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 10795
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 10794, 10796,
10802, 10803
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10806
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 10796
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 10797
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν.,

σελ. 10820
σελ. 10797, 10803
σελ. 10800
σελ. 10798, 10800,
10803
σελ. 10799
σελ. 10800, 10801
σελ. 10815
σελ. 10818
σελ. 10801
σελ. 10822

Δ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,

σελ. 10794, 10797
σελ. 10797
σελ. 10796
σελ. 10797

Ε. Επί της αναφοράς στις δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιου Τσίπρα:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 10795, 10802
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 10803
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 10802
ΣΤ. Επί του Κανονισµού:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,

σελ. 10796

Ζ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 10769, 10770,
10771, 10772
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 10765, 10766
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χ. ,
σελ. 10759, 10760
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 10773
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 10759, 10760
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 10768, 10769
ΖΗΣΗ Ρ. ,
σελ. 10759, 10760
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ Σ. ,
σελ. 10763, 10764,
10765
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 10770, 10771,
10772
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 10763, 10764,
10765, 10766
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 10757, 10758
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10775, 10776
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 10757, 10758
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 10767
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 10767, 10768
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 10774, 10775
ΧΥΤΗΡΗΣ Τ. ,
σελ. 10773, 10774
Η. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 10787
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 10780, 10807,
10808
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 10777
ΒΟΥΡΟΣ Ι. ,
σελ. 10819
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 10805, 10806
ΖΩΗΣ Χ. ,
σελ. 10779, 10780,
10781, 10824
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 10796
ΚΑΡΥΔΗΣ Δ. ,
σελ. 10823
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 10813
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Α. ,
σελ. 10785
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 10806
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 10821
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 10814
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 10796
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ. 10782, 10783,
10785, 10820

ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,

ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,

σελ. 10810, 10820
σελ. 10820
σελ. 10808, 10809,
10810
σελ. 10798, 10803
σελ. 10790, 10791,
10792, 10801,
10803, 10804,
10824
σελ. 10799, 10800,
10824
σελ. 10792, 10804
σελ. 10815, 10817
σελ. 10819
σελ. 10801, 10802,
10804
σελ. 10820, 10822,
10823

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’
Πέµπτη 19 Μαΐου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 19 Μαΐου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.40’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Χρύσα Αράπογλου,
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην κατακόρυφη αύξηση
της εγκληµατικότητας στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος τα τελευταία χρόνια.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι άνθρωποι όλων
των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στο µόλο Αγίου Νικολάου της Πάτρας για τη διεκδίκηση του θαλάσσιου µετώπου της πόλης τους.
3) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Προϊστάµενος του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Μαγνησίας αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά τη στέγαση της εν λόγω υπηρεσίας.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι αγοροπωλησίες,
γονικές παροχές και πάσης φύσεως πράξεις παραµένουν στον
«πάγο» στην Αχαΐα, εξαιτίας της απαίτησης της Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης για προσκόµιση βεβαίωσης ότι δεν ανήκουν σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
5) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών ζητεί να επιτραπεί στα φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής
χρήσης να συνδέονται µε άλλο όχηµα από αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους, όπως συµβαίνει για τα φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης.
6) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Θεσσαλίας διαµαρτύρεται για την µείωση του ποσού που
διατίθεται ανά ωφελούµενο για τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχό-

λησης Παιδιών µε Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
7) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου
Σισών του Δήµου Μυλοποτάµου διαµαρτύρεται για το ενδεχόµενο εγκατάστασης εργοστασίου καύσης λυµάτων στην τοποθεσία Πέρα Γαλήνοι όπως γνωστοποιήθηκε από τα ΜΜΕ.
8) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης ζητά την παραµονή του καταστήµατος ΙΚΑ
στην Κρύα Βρύση.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Δήµου Μαραθώνα
διαµαρτύρονται για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή.
10) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου
Τµήµα ΓΣΕΕ διαµαρτύρεται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στην Εταιρία ΒΕ.Μ.ΤΕ Α.Ε.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Αιµοδοτών, Δωρητών Οργάνων Σώµατος & Μέριµνας Υγείας «Κωστάκης Μεσογίτης» εκφράζει την αντίθεση του στην ψήφιση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου που αφορά τη δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων.
12) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Αναψυκτικών ζητά να µην
επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στα εµφιαλωµένα νερά.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο των
Οδοντιάτρων αιτείται την έκδοση ΠΔ για τη θέσπιση εξαιρέσεων
όσον αφορά στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλµατος του
Οδοντιάτρου.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας αιτείται την αποκατάσταση του προβλήµατος που έχει
δηµιουργηθεί ως προς την «ερµηνεία της εδαφικής µονάδας µέτρησης του πληθυσµιακού κριτηρίου».
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15) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νoµού Φθιώτιδας διαµαρτύρεται για την κατάργηση του δικαιώµατος των εκπαιδευτικών που είναι σύζυγοι αστυνοµικών να µετακινούνται µε απόσπαση στον τόπο όπου εργάζεται ο/η σύζυγος
αστυνοµικός.

των απορριµµάτων στην Αιγιαλεία Νοµού Αχαΐας.

16) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η
Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών Ο.Π.ΣΥΝ.Π.Ε. «ΣΥΚΙΚΗ» αιτείται να µην ισχύσει για τους συκοπαραγωγούς η υπερβολική και άδικη υποχρεωτική ασφαλιστική
εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ στο ύψος των 22,7 ευρώ/στρέµµα.

29) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων και Ατόµων µε Αναπηρίες «Η
ΕΛΠΙΔΑ» διαµαρτύρονται για την µείωση της χρηµατοδότησης
που αφορά στις κοινωνικές δοµές.

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι ξεκίνησε µε
προβλήµατα η απογραφή του πληθυσµού στην Πάτρα, λόγω άρνησης απογραφής από κάποιους κατοίκους της πόλης.
18) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών διαµαρτύρεται για την αυθαίρετη τσιµεντοποίηση δρόµου στην
περιοχή Σταυρός και την πιθανή κάλυψη ευρηµάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ζητά την αποκατάσταση της περιοχής.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ιατροδικαστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης καταθέτει τα προβλήµατα στην άσκηση και απόκτηση της ειδικότητας
του Ιατροδικαστή.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Αθλητικό Σωµατείο ΑΜΕΑ «ΤΙΤΑΝΕΣ
ΑΧΑΪΑΣ» διαµαρτύρεται για την αναστολή επ’ αόριστον του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος «Μπάσκετ µε αµαξίδιο».
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα µε τους λαθροµετανάστες στην Πάτρα και το θάνατο
ενός.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα
δηµιουργίας Ενεργειακής Βιοµηχανίας.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
έφοδο στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστηµίου
Πατρών για την οποία ο πρύτανης κατέθεσε µήνυση κατά παντός υπευθύνου.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι το
ΕΚΑΒ της Πάτρας από Κέντρο Άµεσης Βοήθειας κάνει και διακοµιδή ασθενών µεταξύ νοσοκοµείων.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία αποπληρωµής στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για αρκετές
οικογένειες.
26) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ζητά να επιτραπεί στα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης η σύνδεσή τους µε άλλο όχηµα από αυτό που
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας όπως συµβαίνει και µε τα
αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υπόσχεση του υφυπουργού Εσωτερικών να διευθετήσει το ζήτηµα

28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τα οικονοµικά
στοιχεία επτά εισηγµένων εκδοτικών επιχειρήσεων οι οποίες ανακοίνωσαν για το 2010 ζηµίες συνολικού ύψους 135,6 εκατ.ευρώ.

30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε αγωγή του
Μιχάλη Μανιάτη κατά του ΥΠΕΞ.
31) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία επισηµαίνει την καθυστέρηση καταβολής
των απαιτούµενων πιστώσεων σε όλους τους Δήµους για την πυρασφάλεια και συγκεκριµένα για τα νησιά των Βορείων Σποράδων.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανησυχία των πολιτών για την τύχη του ΑΤΕΙ Αιγίου για τις συγχωνεύσεις µέσω της διοικητικής ενοποίησης πανεπιστηµίων και ΤΕΙ ανά
περιφέρεια.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο γεγονός ότι
τα κοινοτικά ιατρεία των Δηµοτικών Διαµερισµάτων Κούµαρη,
Δαφνών και Παρασκευής έχουν µείνει χωρίς γιατρό.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην υποβάθµιση της περιοχής του Αγίου Νικολάου εξαιτίας της αύξησης της
εγκληµατικότητας.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους
ελέγχους από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για την χορήγηση επιδοµάτων από την πρώην Διεύθυνση
Πρόνοιας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δίωξη
για κακούργηµα του δηµοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά παράπονα των
συνδικαλιστικών οργάνων της Αστυνοµίας για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνοµικών υπηρεσιών.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται στα πρώτα
στοιχεία του διαχειριστικού ελέγχου από την επιτροπή απογραφής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά µυστική σύσκεψη που έγινε στη Βουλή µε θέµα το νοµοσχέδιο για τα
τυχερά παιχνίδια «φρουτάκια».
40) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την δηµιουργία τµήµατος «Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» στον χώρο του ΙΕΚ
Μοιρών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη µετατροπή
της σύγχρονης και εξελιγµένης Μονάδας Μετ-Αναισθητικής
Φροντίδας Ανάνηψης των Χειρουργείων των Επειγόντων και
Τραύµατος στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Αττικόν σε ορθοπεδική κλινική.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία υλοποίησης των φωτοβολταϊκών έργων στην Αχαΐα.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι µία
µερίδα ιδιοκτητών καταστηµάτων εστίασης και αναψυχής ζητούν
υπαλλήλους µέσω αγγελιών και στη συνέχεια τους διώχνουν
µετά από µία εβδοµάδα δίνοντάς τους ένα συµβολικό ποσό.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά υπερσύγχρονο
µηχάνηµα τριών εκατοµµυρίων ευρώ, δωρεά του ΟΠΑΠ στο
«Αγλαϊα Κυριακού» που δεν χρησιµοποιείται λόγω έλλειψης προσωπικού.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρόθεση της Κυβέρνησης να επαναφέρει τα γνωστά τυχερά
παιχνίδια «φρουτάκια», εκµεταλλευόµενη την οικονοµική δυσπραγία των Ελλήνων εργαζοµένων ωθώντας τους στο τζόγο.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη δύσκολη
οικονοµική κατάσταση των εργαζοµένων στην Αγορά Αργύρη
καθώς είναι απλήρωτοι εδώ και οκτώ µήνες.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ξέπλυµα µαύρου χρήµατος από διαφηµιστικές εταιρείες.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πληρωµή παραβόλου των 100 ευρώ από τους αστυνοµικούς που
υπερασπίζονται τον εαυτό τους στη Δικαιοσύνη για περιπτώσεις
εξύβρισης ή απειλής εν ώρα υπηρεσίας.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκοµεία του Νοµού Αχαϊας ακόµη
και σε άκρως απαραίτητα υλικά.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κακοποίηση σκύλων από ασυνείδητους στην περιοχή της Αχαΐας
παρά τις εκκλήσεις συλλόγων και πολιτών.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι το ΕΚΑΒ της Πάτρας από Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
µετατράπηκε σε κέντρο διακοµιδής ασθενών από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την κόντρα που
έχει ξεσπάσει µεταξύ Λιµενικών και Πυροσβεστών για παράνοµη
στάθµευση αυτοκινήτων πυροσβεστών που εργάζονται στον πυροσβεστικό σταθµό της λιµενικής ζώνης.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναβολή αυτόφωρων µε κατηγορούµενους Αφγανούς λόγω αποχής
των µεταφραστών.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ενδεχόµενο κατάργησης του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.
55) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο εξώδικο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τις συνθήκες εργασίας τους.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην µη
αποκοµιδή απορριµµάτων λόγω διαµάχης του Δήµου Πατρέων
µε τους εργαζόµενους στην καθαριότητα.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υποτίµηση της αξίας του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αµφίβολη λειτουργία του «opengov» σχετικά µε την επιλογή προσφάτων διορισµών γενικών γραµµατέων Υπουργείων.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα προέκτασης του Προαστιακού στην Αχαΐα.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρόσληψη Ειδικών Εφέδρων Αξιωµατικών στις Ένοπλες Δυνάµεις.
61) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα εµπόδια για την εγκατάσταση γραµµικού επιταχυντή στο ΓΕΝ.
62) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς αιτείται τη χρηµατοδότησή του για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας.
63) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απάντηση του Νοσοκοµείου Αγρινίου στην εφηµερίδα «ΕΒΔΟΜΑΔΑ».
64) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά αίτηµα προς το
Δήµαρχο Πατρέων για την ονοµασία της πλατείας στη συµβολή
των οδών Όθωνος Αµαλίας και Δηµ.Βότση σε «Πλατεία Φονευθέντων της 19ης Απριλίου 1991».
65) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πηνειού Νοµού
Αχαΐας αιτείται την εθελοντική µετάταξη υπαλλήλων του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αµαλιάδας, οι
οποίοι επιθυµούν να µεταταχθούν στο νέο Δήµο Πηνειού.
66) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την έκδοση
προσωρινής διαταγής για την «Ολυµπία Οδό» που ζήτησε ο δηµοτικός σύµβουλος Δηµήτρης Αϊβαλής.
67) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πηνειού Νοµού
Ηλείας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ στο συγκεκριµένο δήµο.
68) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συγχώνευση σχολείων στην Γερµανία.
69) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανυπαρξία προσεισµικού ελέγχου στα δηµόσια κτήρια της δυτικής
Ελλάδας.
70) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αµφίβολες επισκευές βυτιοφόρων του πρώην Δήµου Ανατολικής
Αιγιάλειας.
71) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα απογοητευτικά αποτελέσµατα του προγράµµατος «Εξοικονόµηση
κατ’ οίκον» .
72) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µη
χρηµατοδότηση της έρευνας στα πανεπιστήµια.
73) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Επαγγελµατιών Εµπόρων και Βιοτεχνών Αιγινίου και Περιχώρων διαµαρτύρεται για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υποβάθµιση της επιχειρηµατικότητας στη Βόρεια Πιερία µε τη
µετατροπή του καταστήµατος της Εθνικής στο Αιγίνιο σε υποκατάστηµα της Κατερίνης µε µόνο δύο µέρες λειτουργίας την εβδοµάδα.
74) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε προτάσεις σχετικά µε την επιβίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων.
75) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε απόφαση
του Αρείου Πάγου, για καταβολή του επιδόµατος γάµου σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ, ύστερα από σχετική προσφυγή.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 11207/14-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοντού Αλέξανδρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3599/28-04-2011
έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 11856/22/02/2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 4621/28-04-
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2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3. Στην µε αριθµό 13825/28-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μουσουρούλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 13764/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΕ 2209/28-04-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 14396/05-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κουβέλη Φωτίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1140/28-04-2011 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

5. Στην µε αριθµό 14486/06-04-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Καϊλή Εύας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 307/28-04-2011 έγγραφο
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από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

6. Στην µε αριθµό 14494/07-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αλευρά Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 308/28-04-2011
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έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 14522/07-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κολοκοτρώνη Άγγελου δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ10035/9836/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

407/28-04-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η δεύτερη 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.
Στον ερωτώντα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος.
Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να
παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε το ν. 3839/2010, τον οποίο πολυδιαφηµίσατε ως νόµο ο οποίος εισάγει ένα νέο, δήθεν, πιο αξιοκρατικό
καθεστώς κρίσης των δηµοσίων υπαλλήλων, είχατε και µια άλλη
«φιλοδοξία»: Να βάλετε χρονοδιαγράµµατα για το µεταβατικό
στάδιο σε ό,τι αφορά τις κρίσεις προϊσταµένων στις οργανικές
µονάδες. Συγκεκριµένα, από τότε που ψηφίστηκε ο νόµος θα
έπρεπε να έχουν τελειώσει οι κρίσεις και στα δύο επίπεδα, δηλαδή και στο επίπεδο των τµηµαταρχών και στο επίπεδο των διευθυντών και φυσικά των γενικών διευθυντών, το αργότερο τον
Ιούνιο του 2010. Και µάλιστα για ορισµένες περιπτώσεις νωρίτερα, το Μάιο.
Παίρνω ως καταληκτική ηµεροµηνία την 20η Ιουνίου 2010.
Έχει περάσει ένας χρόνος από την εποχή εκείνη. Παρακαλώ,
πείτε µας τι έχει συµβεί. Πόσες κρίσεις έχουν γίνει είτε σε επίπεδο γενικών διευθυντών είτε διευθυντών είτε τµηµαταρχών και
σε ποιες υπηρεσίες;
Επίσης, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαµβάνεται στην ερώτηση -περιλαµβάνεται σε προηγούµενη και έχετε πάρει την απάντηση τώρα- µιας και µιλάµε για κρίσεις, πείτε µας τι θα κάνετε µε
το περίφηµο ζήτηµα των πρακτικών, τα οποία αφορούν τις κρίσεις αυτές.
Μάλιστα οι υπάλληλοι του Υπουργείου σας -κορυφαίου
Υπουργείου σε ό,τι αφορά τη γραµµή, το παράδειγµα που δίνει
για όλη τη Δηµόσια Διοίκηση- σας έχουν ζητήσει πρακτικά, για
να κάνουν αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
δηλαδή για να προστατέψουν τον εαυτό τους, από τον περασµένο Ιούλιο και δεν τα έχετε δώσει. Πρωτοφανή γεγονότα!
Σας έκανα ερώτηση την προηγούµενη φορά. Σας απάντησε η
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γιατί
φθάσατε στο σηµείο να ρωτάτε αν είναι ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα, λες και δεν ξέρει η υπηρεσία ποια είναι τα ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα! Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα αν
πάει εκεί ο υπάλληλος να τα πάρει, για να προστατευθεί δικαστικώς! Πότε έχει ακουστεί αυτό το πράγµα στην ελληνική Δηµόσια
Διοίκηση;
Σας απάντησε η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα -µας τα είπε ο κ. Γεραρής προχθές στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας- και εσείς ακόµη εκεί! Να µην τα δώσετε
στους ανθρώπους. Να µην προστατευθούν δικαστικώς. Αυτή
είναι η διαφάνεια την οποία ευαγγελίζεσθε; Αυτή είναι η ταχύτητα του διοικητικού έργου σε επίπεδο προϊσταµένων µονάδων;
Θα επανέλθω, όταν θα έχω την απάντησή σας, για να πάρω
θέση µε βάση τα στοιχεία που έχω και εγώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Παυλόπουλε, η πεµπτουσία του ν. 3839 -και αυτό δεν µπορεί να αµφισβητηθεί- είναι η αξιοκρατία παντού µέσω αντικειµενικών
κριτηρίων. Και από πολιτική άποψη –και θέλω να το σηµειώσω
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αυτό ιδιαίτερα- απεµπολείται ένα εθιµικό δικαίωµα της εκάστοτε
κυβερνητικής πλειοψηφίας να επιλέγει αυτή τους προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων σε όλο το δηµόσιο.
Αυτό ήταν το καθεστώς επί δεκαετίες ολόκληρες, µε
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό το οποίο είχατε κάνει
εσείς µε τον Κώδικα. Καθιερώσατε κάποια αντικειµενικά κριτήρια, ψηφίστηκαν στη Βουλή, θυµάµαι µάλιστα και την τοποθέτησή µου τότε στη Βουλή που σας είπαµε «σβήστε το ακροτελεύτιο άρθρο», το οποίο έλεγε ότι ο Κώδικας θα εφαρµόζεται
από 1/1/2008. Ο Κώδικας ψηφίστηκε το 2007.
Η παρέµβασή µου είχε την εξής έννοια. Δεν ήταν 1/1/2008.
Ουσιαστικά οι κρίσεις των διευθυντών θα άρχιζαν από 1/1/2011,
γιατί θα φροντίζατε –είχαµε προβλέψει και επαληθεύτηκε αυτό
στη συνέχεια- στο τέλος του 2007 να επανατοποθετήσετε
διευθυντές που επιλέξατε µόλις κέρδισε η Νέα Δηµοκρατία τις
εκλογές το 2004, έτσι ώστε να καταφέρουν να συµπληρώσουν
εξαετή θητεία. Αυτές ήταν οι µεθοδεύσεις τις οποίες έκανε η
κυβέρνησή σας και θα έλεγα ότι στην προκειµένη περίπτωση τη
µεγάλη ευθύνη την έχετε και προσωπικά.
Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για τις κρίσεις των γενικών
διευθυντών µε τις µεταβατικές διατάξεις, των διευθυντών και των
τµηµαταρχών δεν συνάγεται από πουθενά ότι υπάρχει πρόθεση
αυτής της Κυβέρνησης να καταστρατηγήσει ένα νόµο για τον
οποίο έκανε τη µεγάλη πολιτική επιλογή, ένα νόµο στον οποίο
επένδυσε, ένα νόµο τον οποίο αν τον συνδυάσει κανείς µε το ν.
3812, µε το νόµο για τη «Διαύγεια», µε την πολιτική και τακτική
αυτής της Κυβέρνησης στα θέµατα του δηµόσιου τοµέα διαπιστώνει ότι για πρώτη φορά σ’ αυτή τη χώρα ανοίξαµε ένα µέτωπο
κατά του πελατειακού και παλαιοκοµµατικού συστήµατος της
χώρας, για πρώτη φορά οι δηµόσιοι υπάλληλοι νιώθουν ότι δεν
εξαρτάται η διαδροµή τους, η εξέλιξή τους, η πορεία τους από
την πολιτική ηγεσία του τόπου, για πρώτη φορά οι υπηρεσίες του
δηµόσιου τοµέα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες απελευθερώνονται
από τα δεσµά –είναι επιλεγµένη η λέξη- της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Το ερώτηµά σας είναι εάν τα χρονοδιαγράµµατα δεν έχουν τηρηθεί. Δεν θέλω να αναφερθώ σε εγκυκλίους που έχουµε κάνει,
όπου µε έντονο τρόπο επιµείναµε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα. Πράγµατι, δεν έχουν τηρηθεί όπως θα θέλαµε να τηρηθούν, αλλά αυτό προέκυψε αφ’ ενός µεν από µία σειρά ενστάσεων, αφ’ ετέρου από ερωτήµατα τα οποία είχαν να απαντήσουν
τα υπηρεσιακά συµβούλια και έτσι υπήρχε µία καθυστέρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σήµερα, ήδη, έχει επιλεγεί η συντριπτική πλειοψηφία των γενικών διευθυντών, διευθυντών και τµηµαταρχών. Έχουµε στοιχεία να σας δώσουµε για το πόσοι γενικοί διευθυντές έχουν
επιλεγεί στα διάφορα Υπουργεία και στις µεγάλες ΔΕΚΟ, όπως
µας ρωτάτε, έχουµε στοιχεία του Ιανουαρίου για διευθυντές και
τµηµατάρχες, συλλέγουµε στοιχεία και για το υπόλοιπο χρονικό
διάστηµα για να σας ενηµερώσουµε πλήρως.
Κλείνοντας το πρώτο µέρος της απάντησής µου, θέλω να σας
πω ότι ήδη έχει συγκροτηθεί το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού, όπως ακριβώς προβλέπει η νοµοθεσία, το οποίο θα λειτουργήσει µε βάση τις πάγιες διατάξεις για τις κρίσεις των
προϊσταµένων οργανικών µονάδων και θα συνεχίσει µια διαδικασία η οποία τηρήθηκε κατά γράµµα, όσον αφορά την ουσία της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε Βουλευτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εκείνο που µένει είναι ότι τα χρονοδιαγράµµατα δεν τηρήθηκαν. Το ξέρετε ότι σε επίπεδο τµηµαταρχών δεν
έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σε επίπεδο διευθυντών κάτι έχει γίνει,
αλλά και σε επίπεδο γενικών διευθυντών φτάσατε να µην έχετε
ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να έχετε καθυστέρηση ενός
χρόνου, λόγω δυσλειτουργιών στη Δηµόσια Διοίκηση. Και αυτό
γιατί δεν µπορείτε τη Δηµόσια Διοίκηση να την «τρέξετε».
Γι’ αυτό το λόγο προβλέπεται στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε εδώ στη Βουλή, ότι όσοι γενικοί διευθυντές δεν έχουν επι-
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λεγεί από το Ειδικό Υπηρεσιακό, το οποίο έχει συσταθεί, θα γίνουν µέσω της νέας διαδικασίας του ΑΣΕΠ! Τώρα την περνάτε
την τροπολογία. Δηλαδή, η µεταβατική περίοδος ήταν ένας χρόνος και έχετε ένα χρόνο καθυστέρηση παραπάνω. Τι δείχνει
αυτό; Ότι το σύστηµα το οποίο έχετε εισαγάγει, έχει αποτύχει
παντελώς.
Και η Δηµόσια Διοίκηση η οποία λέτε ότι θα τρέξει -και πάτε
και λέτε από εδώ κι από εκεί και στην τρόικα ότι τρέχει- τρέχει
µε ρυθµούς χελώνας. Και η αποτυχία γενικότερα την οποία αντιµετωπίζουµε και µας ζητάνε τα ρέστα µε νέα µνηµόνια –το ξέρετε- οφείλετε στη δική σας ανικανότητα, της Κυβέρνησης, να
ολοκληρώσει στοιχειώδη πράγµατα στα οποία έχει και τη δική
µας συναίνεση. Λοιπόν, πείτε το ρητά ότι αυτά που πολυδιαφηµίζετε ως µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση είναι όνειρα θερινής νυκτός.
Γυρίσατε και µου είπατε τι είχα κάνει εγώ ως Υπουργός.
Πρώτα-πρώτα, ο νόµος που εφαρµόστηκε µεταβατικά -πριν
εφαρµοστεί ο Κώδικας που µαζί µε την ΑΔΕΔΥ επεξεργαστήκαµε
και µαζί ψηφίσαµε στη Βουλή και τον οποίο ήρθατε µετά να ανατρέψετε υποτίθεται- ο νόµος που εφήρµοσα εγώ και που µου
λέτε ότι είµαι υπεύθυνος για κοµµατικές τοποθετήσεις την εποχή
εκείνη, ήταν ο νόµος του Αλέκου του Παπαδόπουλου, που εσείς
τον είχατε εισαγάγει και τον οποίο εγώ κατήργησα στην πορεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι αντικειµενικά στοιχεία µου λέτε; Δεν µου δώσατε απάντηση
γι’ αυτό. Μου δώσατε απάντηση στο ότι έχετε αποτύχει στα χρονοδιαγράµµατα, έχετε πέσει έξω. Μάλιστα. Μου λέτε για διαύγεια. Ποια διαύγεια, κύριε Υπουργέ; Εδώ δεν επιτρέπετε εσείς
ως Υπουργείο Εσωτερικών πρόσβαση των υπαλλήλων στα στοιχεία µε τα οποία κρίθηκαν για να πάνε στα δικαστήρια. Τους ταλαιπωρείτε ένα χρόνο κι αυτούς.
Πάτε στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να βαφτίσετε τα στοιχεία του υπαλλήλου, µε τα οποία
προσφεύγει στα δικαστήρια, από τον Κώδικα του Στασινόπουλου, από το ’52, «προσωπικά δεδοµένα». Σας απαντάει η αρχή:
Δεν είναι προσωπικά δεδοµένα, πλην στοιχείων που αφορούν ιατρικά στοιχεία, αναρρωτικές άδειες. Και σε αυτά µπορεί να έχει,
λέει, πρόσβαση ο υπάλληλος. Απλά η κοινοποίηση είναι εκείνη η
οποία δεσµεύεται. Και δεν αφήνετε τους υπαλλήλους να δουν τα
στοιχεία τους! Αυτή είναι η διαύγεια για την οποία µας µιλούσατε
προηγουµένως; Αυτό λέγεται διαύγεια; Είναι πρωτοφανείς µεθοδεύσεις, ακριβώς για να µην έχουν οι υπάλληλοι πρόσβαση, να
µην δουν τι ακριβώς έχει γίνει στις συγκεκριµένες κρίσεις.
Αλλά ξέρω τι έχει γίνει στις συγκεκριµένες κρίσεις, ξέρω την
αυθαιρεσία την οποία επικράτησε, ξέρω γιατί δεν τα δίνετε τα
στοιχεία αυτά. Για να έχει περάσει η µεταβατική περίοδος, να
πάνε στο Συµβούλιο Επικρατείας, να κάνει ενάµισι χρόνο το Συµβούλιο Επικρατείας. Άντε µετά να έρθεις να πεις στον υπάλληλο
ότι δικαιώθηκε. Αυτή είναι η διαύγεια. Λέτε στον κόσµο και στους
υπαλλήλους για διαύγεια, τους λέτε ότι «όλα τα αναρτούµε στο
διαδίκτυο» και δεν τους επιτρέπετε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία για να πάνε στο Συµβούλιο Επικρατείας! Χάρισµά σας αυτή
η διαύγεια. Χάρισµά σας αυτή η αξιοκρατία. Την ξέρουν όλοι οι
υπάλληλοι και ξέρουµε ποια είναι τα συµπεράσµατα τα οποία
έχουµε βγάλει µέχρι τώρα.
Εγώ θα επανέλθω γι’ αυτό, αφού αρχίζει και αποκτά άλλες διαστάσεις η ιστορία της µη κοινοποίησης. Οδηγείτε τους υπαλλήλους σε άλλους δρόµους αντιδικίας µε τις υπηρεσίες, πρωτόγνωρους που δεν έχω ξαναδεί. Αυτό προσέξτε το. Δεν σας ταιριάζει ούτε εσάς, ούτε του Υπουργού. Τις προθέσεις σας θέλω
να ξέρετε ότι τις γνωρίζω. Αλλά τις υπηρεσίες σας από κάτω που
ακολουθούν αυτή την άθλια µεθόδευση της απόκρυψης των
στοιχείων, παρακαλώ πολύ να τις ελέγξετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Παυλόπουλο.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κατ’ αρχάς για το
θέµα το οποίο θέσατε στην πρωτολογία σας και ήταν το θέµα
µιας προηγούµενης ερώτησής σας, θέλω να σας πω ότι τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρακτικά δόθηκαν ήδη εκεί από όπου ζητήθηκαν…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν έχω ηµεροµηνία, κύριε Παυλόπουλε. Δόθηκαν µετά την απάντηση της
Αρχής.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα το πρωί δεν είχαν
δοθεί σε συγκεκριµένο υπάλληλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Η συνεργάτης
µου, η Γενική Γραµµατέας, µε έχει διαβεβαιώσει ότι δόθηκαν…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα; Όχι στον Συνήγορο,
στον υπάλληλο που τα ζήτησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, όχι διάλογος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Να µην κάνουµε
διάλογο. Εµείς αυτό σας λέµε. Είναι κάτι που µπορούµε να το
δούµε στη συνέχεια.
Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι πραγµατικά χρειάζεται
κακοπιστία για να πει κανείς ότι αυτή η Κυβέρνηση επιδιώκει να
επιλέξει µε τα γνωστά ισχύοντα κριτήρια επί δεκαετίες στη χώρα
µας τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων. Αν υπάρχει µια
κριτική -επιτρέψτε µου τη λέξη- από «φίλιες» δυνάµεις είναι για
το ότι απεµπολήσαµε αυτό το δικαίωµά µας και έχασαν αυτοί,
αυτή την προσδοκία τους. Αυτό είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα,
σε όλες τις υπηρεσίες, και είναι γνωστό ότι έχει εκθέσει τη Νέα
Δηµοκρατία, η οποία όχι απλώς δεν ψήφισε αυτό το νόµο για την
αξιολόγηση και την αξιοκρατία στο δηµόσιο, αλλά, αν θυµάµαι
καλά, αποχώρησε και από τη Βουλή.
Επειδή αναφερθήκατε σε χρονοδιαγράµµατα, έχω εδώ µία εγκύκλιό σας του Μαΐου του 2009, την οποία την αποστέλλετε στις
υπηρεσίες, ενάµιση χρόνο δηλαδή µετά την ηµεροµηνία την
οποία σκοπίµως βάλατε, την 1-1-2008, και όπου τους λέτε
«τρέξτε, στείλτε µας στοιχεία, γιατί έχουµε µείνει πολύ πίσω». Τα
στοιχεία που είχατε τότε -δικά σας είναι- λένε ότι από τους εκατόν δεκαεπτά γενικούς διευθυντές ενάµιση χρόνο µετά, το Μάιο,
είχαν επιλεγεί µόνον οι σαράντα πέντε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είχα βάλει τα χρονοδιαγράµµατα. Εσείς βάλατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Από τις διευθύνσεις, από τους χίλιους εννιακόσιους ογδόντα έναν είχαν επιλεγεί
µόνο πεντακόσιοι τριάντα. Και από τα τµήµατα…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα βάλει χρονοδιαγράµµατα
εγώ; Εσείς το λέτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κάνατε εγκύκλιο
όµως.
Από τα τµήµατα, από εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο,
είχαν επιλεγεί δύο χιλιάδες εννιακόσιοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε, µην κάνετε διακοπές!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα να πω,
κύριε Παυλόπουλε, το εξής. Είναι σαν να έρχεται ο κ. Αλογοσκούφης να µας κάνει κριτική για την οικονοµία, να µας λέει
πόσο περίφηµο ήταν το 2009 και πόσο περιφανής ήταν η διαδροµή της οικονοµίας από το 2004 µέχρι το 2009. Έτσι συµβαίνει
και µε σας. Δεν είναι καλό το να επικαλείστε τη θητεία σας για
να µιλήσετε για θέµατα αξιοκρατίας, διαφάνειας, για θέµατα πολιτικών επιλογών όσον αφορά τις επιλογές της Κυβέρνησης στα
θέµατα της Δηµόσιας Διοίκησης.
Εµείς είπαµε µε τον πιο ηχηρό και αποτελεσµατικό τρόπο «ναι»
στην αξιοκρατία, «ναι» στα αντικειµενικά κριτήρια, «ναι» στην
αξιολόγηση, «όχι» στην εξαίρεση. Επιτέλους, ο δηµόσιος τοµέας
απελευθερώνεται από τα κακώς εννοούµενα δεσµά της εκάστοτε
κυβερνητικής πλειοψηφίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντόλιο.
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Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη 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.
Το λόγο έχει η κ. Αράπογλου για δύο λεπτά, προκειµένου να
παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βέβαια ο ακριβής τίτλος δεν είναι «η ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Θεσσαλονίκης». Είναι «η ακτοπλοϊκή αποµόνωση της Θεσσαλονίκης». Και αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι σχήµα λόγου. Δεν
αφορά τον παρόντα χρόνο. Απλώς, δυστυχώς, ισχύει το «κάθε
πέρυσι και καλύτερα» ή µάλλον το «κάθε φέτος και χειρότερα».
Η Θεσσαλονίκη, το δεύτερο λιµάνι της χώρας, για την οποία
πάρα πολλά λέγονται απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις κι όλες τις
κυβερνήσεις διαχρονικά, η πύλη των Βαλκανίων, φέτος έχει µία
σύνδεση! Δηλαδή σε λίγο η πόλη της θάλασσας κινδυνεύει να
µην βλέπει επιβατικό καράβι. Έχει µία σύνδεση για τα νησιά του
βορείου Αιγαίου -εννοώ εβδοµαδιαία σύνδεση- και σύµφωνα µε
τις πληροφορίες, θα έχουµε άλλες δύο συνδέσεις για τους δύο
αντίστοιχα και τέσσερις µήνες του καλοκαιριού για τις βόρειες
Σποράδες και άλλη µία για το βόρειο Αιγαίο. Έχει καταργηθεί,
δεν υπάρχει σύνδεση για Κυκλάδες. Δεν υπάρχει σύνδεση για
Δωδεκάνησα. Δεν υπάρχει σύνδεση για Κρήτη.
Βέβαια, τι να θυµηθεί κανείς; Την προπερσινή σύνδεση που
έκανες τριάντα δύο ώρες για να φθάσεις από τη Θεσσαλονίκη
στην Κρήτη; Και βεβαίως δεν υπάρχουν ούτε τα «ιπτάµενα δελφίνια» που υπήρχαν για τη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, µε τις
οποίες η βόρεια Ελλάδα, η κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές της
Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είχαν σύνδεση από τα προϊστορικά χρόνια, όπως µαρτυρούν και οι αρχαιολογικές έρευνες.
Η κατάσταση πια αγγίζει τα όρια του τραγικού. Είναι δεδοµένες οι επιπτώσεις και στη σύνδεση µε τα νησιά, στην τουριστική
δηλαδή σχέση της Θεσσαλονίκης µε τα νησιά, στις εµπορικές
σχέσεις των νησιών µε τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Οι µεταφορείς υπολογίζουν ότι το κόστος της µεταφοράς αυξάνεται
ως και 35%, διότι τα φορτηγά πρέπει να πηγαίνουν στον Πειραιά
για όλο το Αιγαίο ή αντίστοιχα στο Βόλο για τις Βόρειες Σποράδες. Και βέβαια υποβαθµίζεται ο ήδη υποβαθµισµένος επιβατικός
λιµένας της Θεσσαλονίκης µε τα δροµολόγια τα οποία τον παρόντα χρόνο, δηλαδή το 2011, φθάνουν στον εκπληκτικό αριθµό
του ενός και στην καλύτερη περίπτωση, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, των τριών.
Ερωτάσθε λοιπόν για το τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνει, για
το τι έχετε σκοπό να κάνετε και βεβαίως για το αν υπάρχουν µελέτες στο Υπουργείο όπου να έχουν σταθµιστεί οι επιπτώσεις
στην οικονοµία και στην ανάπτυξη απ’ όλη αυτή την κατάσταση.
Γιατί η ανάπτυξη σ’ αυτή τη χώρα, κύριε Υπουργέ και κυρία Πρόεδρε, δεν είναι το να µετράµε όλοι τα spreads και να δηµοσιολογούµε περί τα δηµοσιονοµικά. Είναι το να κτίζουµε τούβλο
τούβλο την ανάπτυξη. Όταν λοιπόν ολόκληρες περιοχές του Αιγαίου και όταν η Θεσσαλονίκη, το δεύτερο λιµάνι της χώρας,
είναι ακτοπλοϊκά αποµονωµένο, δηλαδή οι θαλάσσιοι δρόµοι του
είναι ανύπαρκτοι, τότε υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα όχι µόνο
για το πώς θα ξεχρεώσουµε στους δανειστές µας, αλλά εν τέλει
για το ποιο είναι το εθνικό σχέδιό µας και πώς εκτιµάµε την τοπική, την περιφερειακή και την εθνική µας ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Χρύσα Αράπογλου για την ερώτησή της.
Κύριε Υπουργέ, πριν σας δώσω το λόγο, επιτρέψτε µου να ενισχύσω κι εγώ το ερώτηµα της συναδέλφου, Βουλευτού Θεσσαλονίκης κ. Αράπογλου, διότι υπάρχει ένα µείζον θέµα σε ό,τι
αφορά, όπως πολύ σωστά ανέφερε, την ακτοπλοϊκή σύνδεση
Βόλου- Βορείων Σποράδων- Θεσσαλονίκης, µε πραγµατικά πολύ
µεγάλες επιπτώσεις σ’ όλους αυτούς τους τοµείς, τους οποίους
προανέφερε η κ. Αράπογλου.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, κ. Διαµαντίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριοι συνάδελφοι, κυρία Αράπογλου, όπως όλοι γνωρίζετε,
οι κύριοι άξονες για τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές έχουν καθοριστεί µε τις διατάξεις του ν. 2932. Με βάση, λοιπόν, αυτό το θεσµικό πλαίσιο, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δροµολογούν τα πλοία
τους στις γραµµές επιλογής τους. Είναι δηλαδή ελεύθερες, είναι
ελεύθερη η ιδιωτική πρωτοβουλία και το κράτος παρεµβαίνει
µόνο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος σε περιπτώσεις που δυνάµεις της αγοράς δεν µπορούν από µόνες τους να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης. Διαχρονικά, λοιπόν,
προτεραιότητα του Υπουργείου είναι ο σχεδιασµός των γραµµών
και η παρακολούθηση κι εξυπηρέτηση αυτών των γραµµών,
όπως διαµορφώνονται από τα δροµολόγια που προκηρύσσει το
Υπουργείο και από την ελεύθερη επιλογή των εταιρειών.
Για το σχεδιασµό αυτό η αξιολόγηση των δροµολογίων γίνεται
µε βάση τις θέσεις και τις απόψεις των εκπροσώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, όπως αυτές εγγράφονται στο ΣΑΣ, στο Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, σύµφωνα µε τους όρους του Ενδεικτικού Γενικού Ακτοπλοϊκού Δικτύου και µε βάση φυσικά το
κόστος. Όσα χρήµατα έχουµε, βάσει αυτών των χρηµάτων κάνουµε το σχεδιασµό µας.
Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγµή συνδέεται µε τα νησιά Σάµο,
Χίο, Μυτιλήνη, Λήµνο και επιστροφή µε το επιβατικό οχηµαταγωγό «Ταξιάρχης» µε ένα επιδοτούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου δροµολόγιο την εβδοµάδα, κάθε Σάββατο.
Παράλληλα, κατά την τρέχουσα δροµολογιακή περίοδο η Θεσσαλονίκη για το χρονικό διάστηµα από 8-7-2011 έως 4-9-2011,
δηλαδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, πρόκειται να συνδεθεί
ακτοπλοϊκώς και µε το οχηµαταγωγό ταχύπλοο «Αλκυόνη» που
θα εκτελεί ένα ελεύθερο δροµολόγιο την εβδοµάδα, κάθε Σάββατο, από το λιµένα Βόλου για Σκιάθο, Σκόπελο, Θεσσαλονίκη.
Επίσης, ζήτησαν για το ίδιο πλοίο κι ένα δεύτερο δροµολόγιο
κάθε Τρίτη.
Για τη γραµµή Θεσσαλονίκη - Σποράδες- Κυκλάδες- Ηράκλειο
και επιστροφή, µε µίσθωµα 46.000 ευρώ ανά δροµολόγιο, από
το 2009 µέχρι σήµερα που προκηρύχθηκε δεν υπήρχε κανένα
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον κι όπως εσείς είπατε, κάνει τριάντα
δύο ώρες. Γιατί κάποιος από τη Θεσσαλονίκη να κάνει τριάντα
δύο ώρες για να πάει στην Κρήτη; Λόγω όµως των αιτηµάτων και
των δικών σας αλλά κι όλων των παραγόντων της Θεσσαλονίκης,
εµείς επαναπροκηρύξαµε αυτή τη γραµµή. Και πάλι όµως δεν
υπήρξε επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. Εµείς δεν έχουµε πλοία και
το ξέρετε πολύ καλά. Το Υπουργείο κάνει ένα σχεδιασµό βάσει
των χρηµάτων που έχει κυρία Πρόεδρε. Δεν έχει δικά του πλοία
για να τα βάζει εδώ κι εκεί.
Ακολούθως βεβαίως της απροθυµίας, το ΣΑΣ στην πρόσφατη
συνεδρίασή του πήρε την απόφαση να µην επαναπροκηρυχθεί
το δροµολόγιο αυτό.
Επιπρόσθετα, όµως, προκηρύχθηκε στο ΣΑΣ η δροµολογιακή
γραµµή Θεσσαλονίκη-Λήµνος- Μυτιλήνη και επιστροφή, που λειτουργούσε µέχρι πρόσφατα, µε την εκτέλεση ενός δροµολογίου
µε µίσθωµα 41.400 ευρώ το δροµολόγιο, και µε την υποχρέωση
επέκτασης του δροµολογίου αυτού και στον Πειραιά.
Θέλω να διευκρινίσω ότι από ό,τι µε πληροφορούν οι υπηρεσίες δεν υπήρχαν ιπτάµενα δελφίνια από τη Θεσσαλονίκη προς
τις Σποράδες. Υπήρχαν µόνο από το Βόλο για τον Άγιο Κωνσταντίνο και τις Σποράδες. Αν είναι κάτι πολύ παλιό, εγώ αυτό ξέρω.
Οι υπηρεσίες λένε για τα ιπτάµενα δελφίνια ότι δεν υπήρξαν.
Τέλος, συνοψίζοντας, να πω ότι είναι κατανοητό για το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σε ένα δυναµικά
µεταβαλλόµενο δίκτυο συγκοινωνιών ότι καταβάλλει πάντοτε
κάθε δυνατή προσπάθεια, για να µπορέσει να βρει λύσεις. Τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας
πω ότι είναι προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τα νησιά µας κυρίως τα νησιά µας θα έλεγα- τα οποία δεν έχουν και τη δυνατότητα της οδικής πρόσβασης. Μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη λογική
και µέσα στη θέληση της Κυβέρνησης να βοηθήσουµε, προσπαθούµε να βρούµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, πάντα όµως,
βάσει αυτών των δυνατοτήτων που έχουµε και σε πλοία και των
οικονοµικών δυνατοτήτων που πολύ σωστά, όπως είπατε σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η πατρίδα µας, είναι περιορισµένες.
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Βεβαίως, συµφωνώ µαζί σας ότι οι δροµολογιακές γραµµές
από τη Θεσσαλονίκη προς τα νησιά θα τονώσουν και την οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, που είναι για εµάς ένα σηµαντικό, κοµβικό σηµείο για τη χώρα µας, αλλά και φυσικά και των
νησιών.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Δίνω το λόγο στην ερωτώσα Βουλευτή κ. Χρύσα Αράπογλου,
θυµίζοντας µόνο, κύριε Υπουργέ -αν µου επιτρέπετε κυρία Βουλευτά- ότι ο σχεδιασµός ήταν και για το Βόλο και για τη Θεσσαλονίκη επειδή είναι τα λιµάνια–πύλες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Σε αυτό το
στόχο και σε αυτό το όραµα δηµιουργούσαµε και την εσωτερική
δυνατότητα και το εσωτερικό πλαίσιο για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Και γι’ αυτό στηρίζω αυτήν την ερώτηση της συναδέλφου
Βουλευτή, η οποία είναι πάνω σε τεκµηριωµένες εισηγήσεις της
και προτάσεις της και σε όσµωση µε τα πραγµατικά θέµατα της
ακτοπλοΐας.
Ορίστε, κυρία Αράπογλου, έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω -και το λέω εκ βαθέων- ότι η
ερώτησή µου δεν αφορά µόνο τη Θεσσαλονίκη, επειδή εκλέγοµαι στη Θεσσαλονίκη κι επειδή είναι παράλογο η Θεσσαλονίκη
ως δεύτερο λιµάνι να έχει ένα δροµολόγιο, αλλά µιλώ για την
άλλη Ελλάδα, αυτήν την οποία θεωρεί το κέντρο των Αθηνών ως
την άγονη Ελλάδα.
Άγονη Ελλάδα δεν υπάρχει, υπάρχουν άγονες πολιτικές. Και
αυτό µας αφορά όλους µας σε αυτήν την Αίθουσα και διαχρονικά. Για σκεφθείτε, λοιπόν, την Καλαµάτα, να µην µπορούσε να
επικοινωνήσει µε κανέναν τρόπο µε τη Λάρισα. Για σκεφθείτε τη
Λαµία, να µην µπορούσε να επικοινωνήσει µε την Κατερίνη.
Υπάρχει, λοιπόν, η µισή Ελλάδα και µάλιστα η Ελλάδα πάνω στην
οποία θα έπρεπε να στηρίξουµε τη διαφορετικότητα της ανάπτυξής µας, που δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Θέλω να σας εξηγήσω, να σας επισηµάνω, να σας υπενθυµίσω
ότι αν πάρει κάποιος ένα µέσο ταχύπλοο από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, θα βρεθεί σε δύο ώρες στην Αλόννησο. Εάν θελήσει
ένας Θεσσαλονικιός να πάει στις Σποράδες, οι οποίες Σποράδες
είναι τα νησιά της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα είναι αυτά τα δροµολόγια και οι αποστάσεις στην Ικαρία για παράδειγµα, όχι µόνο
στις Σποράδες- θα πρέπει να κάνει επτά–οκτώ ώρες, κυρία Πρόεδρε, εάν πετύχει το καράβι και όλα αυτά. Είναι δυνατόν να µιλάµε έτσι εν έτει 2011, µε ό,τι σηµαίνει αυτό στο κόστος, στις
ώρες, σε ταλαιπωρία και πάει λέγοντας;
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι σε αυτή τη χώρα κάθε χρόνο
να ανακαλύπτουµε εάν έχουν επιδοτηθεί γραµµές ή αν υπάρχει
επιχειρηµατικό ή όχι ενδιαφέρον, διότι εν τέλει αυτό δεν αφορά
τους πολίτες ή αν θέλετε τους συµπολίτες µας νησιώτες -γιατί
γι’ αυτούς το πρόβληµα είναι ακόµα µεγαλύτερο- οι οποίοι πληρώνουν στο ελληνικό δηµόσιο ό,τι πληρώνουµε εµείς στη χερσαία Ελλάδα. Αφορά στην άποψή µας, στη σχέση µας µε αυτή
τη χώρα, µε τη γεωγραφία της, µε τη δυναµική της, µε την ιστορία της, µε τις δυνατότητές της, µε τα προσφιλή σε όλους µας
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και εν τέλει, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, την πολυνησία
και τη θάλασσα και ιδίως τη θάλασσα του Αιγαίου, αντί να τη θεωρούµε ευλογία να τη θεωρούµε κατάρα, να θεωρούµε ότι είναι
ένα άγονο πράγµα για το οποίο δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δυστυχώς, δεν µπορούµε να ασκήσουµε καµµία πολιτική.
Δεν αφορά, κύριε Υπουργέ, η παρέµβασή µου εσάς. Θέλω να
σας πω ότι από τότε που εξελέγην για πρώτη φορά Βουλευτής
κάθε χρόνο καταθέτω την ίδια ερώτηση. Λυπάµαι που κάθε
χρόνο βρισκόµαστε ένα βήµα χειρότερα από ό,τι ήµασταν τον
προηγούµενο χρόνο. Ναι, υπήρχαν δελφίνια, αν θυµάµαι καλά
πρόπερσι. Πηγαίνω πάρα πολύ συχνά στις Σποράδες και σας
λέω ότι υπήρχαν καθηµερινά δελφίνια. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα τα πράγµατα. Και βεβαίως, η µεγάλη χάρη έγινε. Τα δελ-
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φίνια αυτά ήταν για τους δύο µήνες του καλοκαιριού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Υπάρχει, λοιπόν, ένα ευρύτερο πρόβληµα. Δεν αφορά µόνο το
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αφορά
ολόκληρη την Κυβέρνηση, αφορά όλους εµάς. Διότι σε αυτή τη
χώρα δεν µπορεί να υπάρχει άγονη Ελλάδα.
Είναι εδώ δίπλα µου και ο κ. Ζωΐδης, ο οποίος παλεύει χρόνια
την υπόθεση του µεταφορικού ισοδύναµου. Υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο, το οποίο κάποτε η Ελλάδα πρέπει να το ενσωµατώσει στις πολιτικές της.
Δεν µπορεί οι νησιώτες να µην έχουν δρόµους. Οι δρόµοι για
τα νησιά είναι οι θάλασσες, είναι οι θαλάσσιοι δρόµοι. Είναι υποχρέωσή µας να υπάρχουν καράβια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αράπογλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι
συµφωνώ απόλυτα µε την κ. Αράπογλου ότι δεν υπάρχει άγονη
Ελλάδα. Σαφώς και δεν υπάρχει άγονη Ελλάδα. Οι γραµµές
έχουν καθιερωθεί να λέγονται ότι είναι άγονες γραµµές, επειδή
πηγαίνουν σε κάποια νησιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα
να έχουν καθηµερινή σύνδεση µε το κέντρο, µε τον Πειραιά και
βεβαίως και µε τη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να µπορέσει να δώσει µία αναπτυξιακή πορεία
στη Θεσσαλονίκη. Και είναι κάτι το οποίο µας απασχολεί
ιδιαίτερα κι έχει πάρει µία σειρά µέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν
την οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.
Θέλω να σας τονίσω, λοιπόν, ότι ο ΟΛΘ µε εντολή του Υπουργείου έχει προχωρήσει στην υπογραφή ανοικτού µνηµονίου
συνεργασίας µε το Δήµο Θεσσαλονίκης, το Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και τον Εµπορικό Σύλλογο, για έναν κοινό
σχεδιασµό δράσεων. Έχουµε εντάξει τον ΟΛΘ σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισµούς για την κρουαζιέρα, που είναι ένα
κοµβικό για εµάς σηµαντικό σηµείο για την ανάπτυξη της χώρας
µας γενικότερα, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, πράγµα το οποίο
µας το ζητάνε όλοι οι παράγοντες, όχι µόνο ο ΟΛΘ σαν λιµάνι
για να αναπτυχθεί, αλλά και ο Δήµαρχος, τα Επιµελητήρια, ο
Περιφερειάρχης κ.ο.κ..
Έχουµε πάρει µέτρα µε τα οποία προχωρούµε σε µία
επιθετική, ανταγωνιστική, τιµολογιακή πολιτική. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι ήδη σήµερα κατατίθεται η τροπολογία για τη
µείωση της τιµής των εισιτηρίων µε την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων. Είναι µία σηµαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, που θα µειώσει περίπου 12%, 13%, ίσως και 14% τις τιµές
των εισιτηρίων και θα δώσει µία άλλη ώθηση και στον τουρισµό,
αλλά και στην οικονοµία στα νησιά, στην οικονοµική ανάπτυξη
των νησιών. Θα δώσει τη δυνατότητα στους νησιώτες να έχουν
καλύτερη και θα έλεγα περισσότερη πρόσβαση µε το κέντρο και
µε τη Θεσσαλονίκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εµείς προσπαθούµε. Κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν. Θέλω, όµως,
και πάλι να τονίσω ότι το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας δεν έχει δικά του πλοία. Η οικονοµία της
χώρας µας είναι συγκεκριµένη. Τα χρήµατα που µπορούµε να
διαθέσουµε για τις άγονες γραµµές είναι συγκεκριµένα. Δεν µπορούµε να σχεδιάζουµε τίποτα περισσότερο από αυτά που διαθέτουµε. Είναι εύκολο να βγαίνεις και να σχεδιάζεις. Όταν θα έρθει
η ώρα, όµως, να πληρώσει κανείς δεν θα έχει χρήµατα να πληρώσει.
Τέλος, για αυτό που αναφέρατε, για το µεταφορικό ισοδύναµο, που πράγµατι είναι ένα σοβαρό επιχείρηµα και µία σοβαρή
πρόταση για να δοθεί λύση, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει
µεγάλο κόστος. Για να γίνει το µεταφορικό ισοδύναµο χρειάζονται πολλά χρήµατα. Και αν δεν έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
χρηµατοδοτήσει αυτή την απόφαση, αυτό το µεταφορικό ισοδύ-
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ναµο, φοβάµαι ότι η σηµερινή οικονοµική δυνατότητα της χώρας
µας δεν θα µπορέσει να το επιτρέψει αυτό.
Πάντως κλείνοντας, πρέπει να σας πω ότι εµείς προσπαθούµε,
πιέζουµε και προσπαθούµε να βρούµε λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υλοποιήσουµε αυτό το µεταφορικό ισοδύναµο, που πράγµατι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για
την καλύτερη σύνδεση όχι µόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και των
νησιών µας µε τον Πειραιά και βεβαίως µε τη Θεσσαλονίκη, που
γνωρίζω πολύ καλά το ενδιαφέρον που έχετε για την πόλη σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, τον κ. Διαµαντίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή την ηµέρα µνήµης
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της Γενοκτονίας των Ποντίων και ηµέρα τιµής του Ποντιακού Ελληνισµού η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα το οποίο έχω την τιµή να σας ανακοινώσω.
Η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος κατέθεσε ψήφισµα µε
το οποίο ζητεί τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων ως έγκληµα κατά της ανθρωπότητας και καλεί την ελληνική
πολιτεία και τα κόµµατα να θέσουν ως βασικό όρο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
την έκφραση της συγγνώµης και την αναγνώριση των γενοκτονιών. Για λόγους οικονοµίας κατατίθεται το ψήφισµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά το προαναφερθέν
ψήφισµα το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ακολουθεί η τρίτη µε
αριθµό 879/16.5.2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος 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.
Στην ερωτώσα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα
απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Το λόγο έχει η κ. Καλαντίδου για δυο λεπτά να παρουσιάσει
την επίκαιρη ερώτησή της.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, στο
λίγο χρόνο που έχω θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την ερώτηση. Είναι αρκετά τα στοιχεία. Ξέρω πολύ καλά ότι τα µελετήσατε.
Η καπιταλιστική κρίση και η αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης έχουν πραγµατικά εξοπλίσει τα χέρια της µεγαλοεργοδοσίας η οποία τροµοκρατεί µε κάθε µέσο τους εργαζόµενους για
να αποδεχθούν τη βαθύτερη εκµετάλλευσή τους, για να αποδεχθούν, εάν θέλετε, την πραγµατικότητα ότι εκτός από µισθούς και
δικαιώµατα θα κόβονται και κεφάλια.
Τα στοιχεία που παρουσιάζω σήµερα, που είναι µόνο από τη
Θεσσαλονίκη παρ’ όλο που συµβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, είναι
µόνο από το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ίσως το τελευταίο
οκτάµηνο. Δείχνουν, επίσης, πόσο µεγάλο είναι το πρόβληµα για
τους εργαζόµενους αλλά από την άλλη πλευρά πόσο συντονισµένα και σχεδιασµένα οι εργοδότες µεθοδεύουν διώξεις ακριβώς για να έχουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς,
καµµία αντίδραση για την ασυδοσία τους και για την καταπάτηση
νοµοθεσίας, για την καταπάτηση δηµοκρατικών, συνδικαλιστικών
αλλά και εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Κοιτάξτε να δείτε, οι εργαζόµενοι στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ» βρίσκονται σε επίσχεση. Παρ’ όλα αυτά σήµερα η εργοδοσία τους
απειλεί µε µηνύσεις, δήθεν για κλοπή κοµπιούτερ µεθοδεύοντας
µε ψέµατα τη δίωξή τους.
Παρόµοια η επιχείρηση «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» προσπαθεί να βγάλει
κλέφτες εργαζόµενους που συνδικαλίστηκαν, που διεκδίκησαν
µέσα από επιτροπή του σωµατείου πράγµατα καθηµερινά της
δουλειάς ή αν θέλετε, συµµετείχαν σε απεργία για τα µεγάλα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι. Τους λένε «κλέφτες» -έχω εδώ το εξώδικο- γιατί λέει ότι τρώνε κατά τη διάρκεια
της δουλειάς τους.
Να σας πω ενδεικτικά ότι στην επιχείρηση «ΠΙΛΟΥΞ» που καθυστερείται η καταβολή δεδουλευµένων για πάρα πολλούς
µήνες, οι εργαζόµενοι είναι σε επίσχεση εργασίας, η εργοδοσία
κατέθεσε µήνυση. Σε άλλη επιχείρηση, η επιχείρηση «ΜΕΛ», που
ιδιοκτήτης είναι ο Πρόεδρος των Βιοµηχάνων του κλάδου της
Χαρτοβιοµηχανίας, κατέθεσε µήνυση στην Οµοσπονδία και στο
επιχειρησιακό σωµατείο, ζητώντας αποζηµίωση 228.000 ευρώ.
Η επιχείρηση «HONDOS» κατέθεσε µήνυση σε εργαζόµενη και
την απέλυσε µε ποινική δίωξη για να µην της δώσει αποζηµίωση
20.000 ευρώ, γιατί φοβήθηκε –λέει- την απειλή βίας της εργαζόµενης. Η απειλή βίας, κύριε Υπουργέ, ήταν να κάνουν επιτροπή
εκεί για να µη δεχθούν τη δυσµενή και παράνοµη µεταβολή,
αφού δεν υπάρχει σωµατείο, µείωσης ωρών εργασίας. Τελικά τι
κατάφερε; Απέλυσε πενήντα εργαζόµενες και φυσικά την επιτροπή και πέρασε παράνοµα τη µείωση του ωραρίου. Τίποτε δεν
κινείται στο κατά τα άλλα λαµπερό κατάστηµα.
Τα παραδείγµατα είναι πάρα πολλά. Το τελευταίο που θα πω
και θα υπερκεράσω την προσωπική µου ανάµειξη είναι ότι σήµερα στα σούπερ µάρκετ «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ» στη Θεσσαλονίκη, που
έχουν αντίκτυπο σε όλη τη βόρειο Ελλάδα, µιλάνε για µαύρες λίστες, για black lists, για να τσακίσουν πραγµατικά την αντίδραση
των εργαζόµενων σε όλη αυτή την ασυδοσία που υπάρχει στους
χώρους δουλειάς.
Έχουµε και τις δικαστικές αποφάσεις για όλες τις «παράνοµες» απεργίες –και γι’ αυτό βάλαµε το Υπουργείο Δικαιοσύνηςθα σας πω ότι µηνύθηκε από τον εργοδότη και καταδικάστηκε
σε έξι µήνες φυλάκιση ο Πρόεδρος του Σωµατείου Τεχνικών Ραδιοφωνίας, γιατί την ηµέρα της απεργίας ήταν έξω από το χώρο
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δουλειάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Μόνο ένα λεπτό. Θα πω µόνο αυτό.
Κύριε Υπουργέ, πού θα πάµε την ηµέρα της απεργίας, για
καφέ; Την ηµέρα της απεργίας θα είµαστε έξω από το χώρο δουλειάς. Δεν µπορούµε οι εργαζόµενοι να πάµε αλλού. Σας παρακαλώ µη µου απαντήσετε µε την ενίσχυση του ΣΕΠΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Καλαντίδου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική πραγµατικότητα
είναι γνωστή στον τόπο µας. Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέµε. Οι
δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι επίσης γνωστά.
Αυτό που ίσως δεν είναι διακριτό είναι ποιοι κλάδοι και ποιες
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πραγµατικά προβλήµατα λόγω της
ευρύτερης κρίσης και ποιες επιχειρήσεις ενώ έχουν καλά οικονοµικά στοιχεία και δεν αντιµετωπίζουν τουλάχιστον άµεσα προβλήµατα, εκµεταλλεύονται και επικαλούνται την κρίση. Αυτό είναι
ένα ζήτηµα το οποίο για εµάς αποτελεί θέµα εξέτασης της κάθε
περίπτωσης χωριστά.
Σαφώς υπάρχουν στοιχεία µέσα από την ερώτησή σας τα
οποία ερευνήσαµε. Οι αρµόδιες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση. Νοµίζω ότι όσο καθυστερεί αυτή η ενίσχυση τόσο πιο
αδύναµος είναι ο ελεγκτικός µηχανισµός. Άρα, είµαι υποχρεωµένος να πω ότι πρέπει άµεσα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία
και επιτέλους είµαστε έτοιµοι γι’ αυτό.
Ο ελεγκτικός µηχανισµός επιθεώρησης εργασίας αποτελεί και
χρειάζεται να αποτελέσει ακόµη περισσότερο το στήριγµα και το
σηµείο αναφοράς του εργαζόµενου. Αναλυτικά θα σας καταθέσω το τι έλεγχοι έχουν γίνει, τι τριµερείς διαδικασίες έχουν
γίνει σε τοπικό επίπεδο αλλά και στο Υπουργείο, αλλά και ποιες
περιπτώσεις έχουν παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη και σαφώς τα
αποτελέσµατα αυτών.
Ποιος είναι ο στόχος µας; Ο στόχος µας είναι αφ’ ενός να προστατεύσουµε µέσα από την εξέταση όλων των περιπτώσεων -οι
οποίες έρχονται στο φως από καταγγελίες εργαζοµένων είτε
όπως σήµερα εδώ στο Κοινοβούλιο- τους εργαζόµενους και τα
δικαιώµατά τους και µε συγκεκριµένη συµφιλιωτική διαδικασία,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν
πραγµατικό πρόβληµα, να δούµε βήµα-βήµα πώς εκπληρώνονται
και οι οικονοµικές υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν.
Στο ενηµερωτικό που θα σας καταθέσω, αναφέρονται συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Δεν είναι όµως αυτά τα οποία καλύπτουν
το σύνολο των επιχειρήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου
υπήρξε συνέπεια στα συµφωνηθέντα και καταβλήθηκαν τα οφειλόµενα στους εργαζόµενους, όπως είναι η τριµερής που έγινε
στις 17/5 µε το «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ» που είχε πράγµατι αποτέλεσµα
και συνέπεια η επιχείρηση.
Υπάρχουν, όµως, άλλες επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο της συµφιλιωτικής διαδικασίας. Αυτό βέβαια είναι αντικείµενο παραπέρα ελεγκτικής διαδικασίας.
Επίσης, να σας πω ότι για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν
τις παραβάσεις που εµπίπτουν στο νόµο, οι αρµόδιες υπηρεσίες
τις έχουν παραπέµψει στη δικαιοσύνη και άλλες έχουν εκδικασθεί και άλλες εκκρεµούν ακόµα. Νοµίζω ότι αυτή η κατεύθυνση
της προστασίας των εργαζοµένων µε την αξιοποίηση όλου του
θεσµικού πλαισίου στην περίπτωση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων δεν έχει µεταβληθεί. Μπορεί για τα θέµατα των εργασιακών σχέσεων και όλα τα άλλα να έχουν υπάρξει θεσµικές
µεταβολές, άσχετα αν συµφωνούµε ή διαφωνούµε. Αλλά στο
θέµα της προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων δεν έχει
υπάρξει καµµία µεταβολή.
Εποµένως, αυτό το θεσµικό πλαίσιο είναι που πρέπει να τηρείται και πρέπει να το σεβόµαστε όλοι και η εργοδοτική πλευρά
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ασφαλώς και εµείς να φροντίζουµε µέσα από τους ελεγκτικούς
µηχανισµούς να τηρούνται αυτά τα οποία λένε οι νόµοι.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, τον Υφυπουργό κ. Κεγκέρογλου.
Το λόγο έχει η κ. Καλαντίδου. Περιοριστείτε παρακαλώ στα
τρία λεπτά που σας δίνει ο Κανονισµός.
Ορίστε, κυρία Καλαντίδου, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ελπίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα µου
φτάσει ο χρόνος.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µια µεταβολή όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα. Με τους τελευταίους νόµους που πέρασε
η Κυβέρνηση µε την Πλειοψηφία της, τώρα τα σωµατεία δεν τα
φτιάχνουν οι εργαζόµενοι, τα φτιάχνουν οι εργοδότες. Επαναλαµβάνω: Τα φτιάχνουν οι εργοδότες. Αυτό το συνδικαλισµό
υπηρετεί σήµερα η κατάσταση. Λυπάµαι που το λέω.
Θέλω να σας πω ότι καλά λέτε για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Αναφέρατε, βέβαια, ότι θέλετε να προστατεύσετε και τους εργαζόµενους. Πάντως, εγώ περίµενα να
πείτε για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι. Από
τη συνδικαλιστική πείρα µου σας το λέω ότι δεν υπάρχει ούτε µια
επιχείρηση που χρησιµοποίησε όλα αυτά τα µέτρα που πήρατε
στα νοµοθετήµατα, γιατί είχε πραγµατικό πρόβληµα. Δεν υπάρχει. Όλοι χρησιµοποιούν ακόµα και τον Πτωχευτικό Κώδικα
ακόµη και για να αφήσουν απλήρωτους εργαζόµενους και απλήρωτους προµηθευτές και να έχουν την κερδοφορία τους να τη
βγάλουν έξω ή να την επενδύσουν µετά από λίγο καιρό.
Δεν ξέρω πώς εξηγείτε ότι κάνουν µια διαµαρτυρία έξω από
πολυκατάστηµα, από αυτό της «FENA», που µπήκε στον Πτωχευτικό Κώδικα, οι εργαζόµενοι οι ίδιοι που είναι σε διαθεσιµότητα,
που είναι εκ περιτροπής, και είναι απλήρωτοι, έχουµε διαβάθµιση, χωρίς να κλείνει το κατάστηµα, έξω υπάρχουν πέντε «φουσκωτοί» -γνωστοί «φουσκωτοί» της νύχτας- και η Αστυνοµία να
έρχεται να ρωτάει «τι κάνει εδώ το σωµατείο;». Τίποτα δεν κάνει.
Δεν µπορεί να κάνει τίποτα απέναντι σε πέντε «φουσκωτούς».
Κύριε Υπουργέ, εγώ ίσα-ίσα υποστηρίζω την ενίσχυση του
ΣΕΠΕ. Παλεύω µε αυτή και πρακτικά κάθε µέρα, πραγµατικά
χωρίς να την απαξιώνω, χωρίς να απαξιώνω το ΣΕΠΕ και τους
υπαλλήλους. Η πολιτική σας, όµως, το απαξιώνει και το σχέδιο
νόµου που έχετε, κατά την άποψή µας, το απαξιώνει. Πάρτε ένα
µέτρο πολύ απλοϊκό, όπως λέγεται, στους χώρους δουλειάς.
Βγείτε και πείτε, νοµοθετήστε και πείτε ότι όποιος εργαζόµενος
καταγγέλλει στην Επιθεώρηση Εργασίας δεν θα απολύεται,
µέχρι που η καταγγελία του να αποδειχθεί ή έτσι ή αλλιώς. Γιατί,
δηλαδή, ο εργοδότης µπορεί να µην δίνει αποζηµίωση, µπορεί
να µη δίνει εφάπαξ µέχρι που να αποδειχθεί ό,τι αποδειχθεί -τέσσερα χρόνια οι ποινικές διώξεις, πέντε χρόνια οι ποινικές διώξεις
προς τους εργαζόµενους- και ο εργαζόµενος να φοβάται να σηκώσει και τηλέφωνο να κάνει ονοµαστική καταγγελία;
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι µου θυµίζουν εµένα οι µεγαλοεργοδότες; Μου θυµίζουν την Κυβέρνηση έτσι όπως τροµοκρατεί τον
ελληνικό λαό µε τη χρεοκοπία της χώρας και ζητάει συναίνεση.
Έτσι και οι εργοδότες τροµοκρατούν σε κάθε χώρο δουλειάς
τους εργαζόµενους, κόβοντας κεφάλια, ζητώντας να µην αντιδρούµε σε τίποτα, να µην αντιδρούν οι εργαζόµενοι σε τίποτα.
Δεν ξέρω ακριβώς ή µάλλον ξέρω ή υποψιάζοµαι ποιοι πολιτικοί φορείς µπορούν να σας προσφέρουν τη συναίνεση που επιθυµεί και το ΔΝΤ, πάντως ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι δεν
θα δώσουν συναίνεση για να περάσει ο οδοστρωτήρας πάνω από
τις οικογένειές τους. Ο ελληνικός λαός θα οργανώσει τον αγώνα
του. Δεν είναι µακριά αυτή η µέρα και θα είναι µέρα µεσηµέρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Καλαντίδου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, κατ’ αρχάς, οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του
κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος που ζούµε, δίνουν την ευκαιρία για δουλειές. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις ταυτίζονται µε την έννοια «θέση εργασίας». Άρα, εάν κάποιος δεν λαµβάνει υπ’ όψιν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του την ανάγκη να υπάρχουν βιώσιµες επιχειρήσεις που ασφαλώς να τηρούν τους νόµους, τους κανόνες και να σέβονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, τότε δεν νοµίζω ότι µπορεί να
αντιµετωπίσει το θέµα και το πρόβληµα στη ρίζα του.
Ως προς το δεύτερο θέµα που θίξατε για τη σύσταση σωµατείων, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας αφορισµός ότι «πας µη
δικός µας, βάρβαρος».
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ε, όχι βέβαια, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Έτσι. Χαίροµαι που λέτε «όχι, βέβαια».
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Όµως, όχι να µοιράσουµε την ευθύνη
στο σωµατείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Άρα, κάθε ένωση, κάθε πρωτοβουλία εργαζοµένων προκειµένου να συνδικαλιστούν είναι πάρα πολύ
θετική…
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Προστατέψτε τη, λοιπόν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): …και πρέπει να την επιδιώξει, άσχετα αν
µου πέφτει πολύς ή λίγος λόγος, ως Υφυπουργός Εργασίας, το
συνδικαλιστικό κίνηµα, την οργάνωση των εργαζοµένων στη
βάση. Η πολιτική της κορυφής έχει αποδώσει ό,τι είχε να αποδώσει. Άρα, ας µη βάζουµε φραγµούς ή ερωτηµατικά σε πρωτοβουλίες εργαζοµένων σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε επιχείρηση
που µπορούν µέσα από τη δράση τους και τη συνεργασία ασφαλώς στο πλαίσιο των οµοσπονδιών και των ευρύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε τις αποφάσεις τους να συνδράµουν
την προσπάθεια που κάνουµε σήµερα.
Δεν είναι ο µοναδικός σκοπός η σύναψη επιχειρησιακών συµβάσεων από ένα σωµατείο. Εξάλλου, η θεωρία ότι χιλιάδες επιχειρησιακές συµβάσεις θα κατακλείσουν τη χώρα µετά από
πέντε µήνες, έχει καταρρεύσει.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Γι’ αυτό θέλουν να…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Εµείς υποστηρίζουµε, όµως και τώρα και
γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη ενίσχυση αυτής της
πολιτικής, ότι στις ατοµικές συµβάσεις, στον κατακλυσµό των
ατοµικών διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να έχουµε και άλλα εργαλεία συλλογικά. Και ένα από τα συλλογικά εργαλεία είναι και
η Ειδική Επιχειρησιακή, αρκεί οι εργαζόµενοι να τις πάρουν στα
χέρια τους και όχι να αφήνουν ως άλλοθι τη µη σύναψη επιχειρησιακών στους εργοδότες για να προχωρούν σε ατοµικές συµβάσεις.
Αυτό είναι κάτι που εγώ δηµόσια, σε κάθε τοποθέτησή µου το
λέω και το ξαναλέω, γιατί πραγµατικά θα αποτελέσει ένα ανάχωµα. Δεν είναι η λύση, αλλά ένα ανάχωµα στον κατακλυσµό των
ατοµικών διαπραγµατεύσεων και των εκβιασµών που γίνονται.
Όχι απροστάτευτοι εργαζόµενοι.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Απολύονται από το σωµατείο...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Στο δεύτερο κοµµάτι που αφορά την ευθύνη της πολιτείας σε σχέση µε τους ελέγχους, σαφώς και
χρειάζεται ενίσχυση και κάθε πρόταση η οποία κατατίθεται είναι
σηµαντική σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι µε
την παραπέρα στελέχωση του ΣΕΠΕ θα έχουµε και ένα ακόµα
ενισχυµένο θεσµικό εργαλείο προκειµένου να ενδυναµώσουµε
την προσπάθεια που κάνουµε για την προστασία των εργαζοµένων.
Όµως, ξαναλέω ότι καµµιά περίπτωση που καταγγέλθηκε ή
καµµιά περίπτωση η οποία ήρθε σε γνώση των υπηρεσιών δεν
έµεινε χωρίς έλεγχο ή χωρίς παραποµπή στη δικαιοσύνη. Όλες
οι περιπτώσεις και εξετάζονται και παραπέµπονται στη δικαιοσύνη. Χρειάζεται…
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Και καταδικάζονται οι εργαζόµενοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Πώς είπατε;
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Και καταδικάζονται οι εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, όχι διάλογος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης): Ως προς τα θέµατα αυτά, δεν µπορώ να
πάω µάρτυρας στο δικαστήριο, αν έκλεψε ή δεν έκλεψε κάποιος.
Αυτό δεν µπορώ να το κάνω.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Δεν υποστηρίζουµε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, όχι διάλογος.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα πρέπει να διαχωρίζουµε και να δούµε
απόλυτα, να είµαστε κάθετοι στο θέµα των συνδικαλιστικών
ελευθεριών, στο θέµα της συνδικαλιστικής δράσης και βέβαια,
δεν κάνουµε καµµιά παρέµβαση σε περιπτώσεις που δεν έχουν
να κάνουν µε την εργασία, αλλά έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Συζητούµε τώρα την πέµπτη 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 στη «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ».
Στην ερωτώσα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και
κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου.
Παρακαλώ, κυρία Αµµανατίδου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζετε ότι από το Σεπτέµβριο του 2010 η «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου στη βιοµηχανική
περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, παγώνοντας τις πληρωµές
των ενενήντα τεσσάρων εργαζοµένων, ύψους περίπου 1,3 εκατοµµυρίων ευρώ. Η τελευταία καταβολή µισθών πραγµατοποιήθηκε τον περσινό Ιούλιο και από τότε µέχρι και σήµερα, δηλαδή,
εδώ και δέκα µήνες, οι εργαζόµενοι τελούν υπό καθεστώς οµηρίας.
Παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης ότι οι πληρωµές θα γίνουν στο ακέραιο, κατά την περίοδο των εννέα τελευταίων µηνών
µόνο µετά από µηνύσεις και παρέµβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, κατάφεραν να πάρουν οι εργαζόµενοι το δώρο των Χριστουγέννων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εργαζόµενοι της
«ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» πέτυχαν δικαστικά την καταδίκη της εταιρείας, καθώς η τελευταία δεν φρόντισε για την καταβολή ούτε
του δώρου του Πάσχα.
Οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστηµα και από τις 9 Δεκεµβρίου προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας και κατάληψη του εργοστασίου, το οποίο έχω επισκεφτεί,
ως µέσο πίεσης για τη διεκδίκηση των δεδουλευµένων τους.
Η διοίκηση της επιχείρησης επανειληµµένα, καθώς η εταιρεία,
βεβαίως, δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης και το οποίο
απεύχοµαι, εµπαίζει τους εργαζόµενους, µη τηρώντας τις υποσχέσεις για εξόφληση των µισθών τους.
Επειδή οι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους έχουν φτάσει
στα όρια της οικονοµικής εξαθλίωσης, παραµένοντας δέσµιοι
της εκµεταλλευτικής συµπεριφοράς από την πλευρά της εργοδοσίας, επειδή από πουθενά δεν φαίνεται να υπάρχει αξιόπιστη
πρόταση για την οµαλή συνέχιση και επέκταση των λειτουργιών
της επιχείρησης και επειδή στη δύσκολη σηµερινή οικονοµική
κατάσταση της χώρας µε την υλοποίηση του µνηµονίου το κράτος οφείλει να µη δείχνει σηµάδια κοινωνικής αναλγησίας απέναντι στους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, θα πρέπει
να µου απαντήσετε:
1. Ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε και πώς προτίθεστε να
παρέµβετε, προκειµένου να πιεστεί η διοίκηση της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
ΑΕ» να καταβάλει τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους;
2. Ποια µέριµνα προβλέπεται να ληφθεί από την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ για τη γενικότερη εργασιακή αποκατάσταση των εργαζοµένων της επιχείρησης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµ-
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µανατίδου-Πασχαλίδου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ανάλυση των γεγονότων είναι ακριβώς αυτή που είπατε, για
να µην επαναλαµβάνω. Η δέσµευση της επιχείρησης, στο πλαίσιο
της τριµερούς συµφιλιωτικής διαδικασίας που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου, ότι µέχρι 10 Μαρτίου θα προβεί σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνόλου των δεδουλευµένων αποδοχών
των εργαζοµένων δεν υλοποιήθηκε.
Η δέσµευση, επίσης, ότι υπάρχει επενδυτής και ο οποίος
µέχρι 28 Φεβρουαρίου- αρχές Μαρτίου θα εµφανιστεί, προκειµένου να φανεί η προοπτική της εταιρείας και, άρα, να υπάρχει
µία –αν θέλετε- µείωση της ανασφάλειας για τους εργαζόµενους
και όχι µόνο γι’ αυτούς ούτε αυτή υλοποιήθηκε.
Οι ογδόντα από τους ενενήντα τέσσερις εργαζόµενους είναι
ακόµα σε επίσχεση εργασίας από το Δεκέµβρη του 2010. Τα
προβλεπόµενα από τις διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται από
τον αναπτυξιακό νόµο, µας δίνουν τη δυνατότητα, επειδή δεν
έχει παρέλθει δεκαετία από την τελευταία επένδυση που έκανε
η εταιρεία το 2001 -και είµαστε σε συνεννόηση µε το Υπουργείο
Οικονοµίας- άµεσα να γίνει ο προβλεπόµενος και απαιτούµενος
έλεγχος, προκειµένου να δούµε αν έχουν υλοποιηθεί οι δεσµεύσεις αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτό δεν το κάνουµε για να το
διαπιστώσουµε, αλλά προκειµένου να κινηθούν και οι σχετικές
διαδικασίες, που προβλέπονται από το νόµο για την περίπτωση
αυτή.
Το δεύτερο στοιχείο, που αναφέρεται στην ερώτησή σας, για
το δώρο του Πάσχα, για το δώρο που δεν έχει καταβληθεί, δεν
έχει υπάρξει η αντίστοιχη καταγγελία από τους εργαζόµενους,
προκειµένου να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Το λέω προκαταβολικά γιατί για το θέµα νέας συνάντησης που ζήτησαν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι επανήλθαν µετά τη διαπίστωση ότι η
εταιρεία δεν τηρεί τις δεσµεύσεις της, αναζητώντας από το
Υπουργείο τους διοικούντες, αλλά και το µεγαλοµέτοχο, δεν κατέστη δυνατό ούτε καν να µιλήσουµε τηλεφωνικά, ούτε καν να
τους εντοπίσουµε.
Εποµένως, µέσα από τη διαδικασία που σας είπα, της εξέτασης υλοποίησης των δεσµεύσεων για τον αναπτυξιακό νόµο και
µέσα από τη διαδικασία της αυτόφωρης διαδικασίας που προβλέπεται για τη µη καταβολή του δώρου, θα µπορούµε να κινηθούµε άµεσα και µε άλλους τρόπους πέρα από το γεγονός των
ελέγχων, που έχει προβεί είτε το Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης
στη Σίνδο, είτε µέσα από τη διαδικασία που έχουµε εµείς µέχρι
τώρα στο Υπουργείο Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Η ερωτώσα Βουλευτής, κυρία Ευαγγελία Αµµανατίδου, έχει το
λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι άλλο ένα εργοστάσιο στη Βόρειο Ελλάδα ανέστειλε τη λειτουργία του µε κίνδυνο να ανεβάσει κι άλλο την
καλπάζουσα ανεργία, όχι µόνο για τους ενενήντα τέσσερις εργαζόµενους, βέβαια, αλλά και για τους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις-«δορυφόρους».
Εγώ θα σταθώ σε αυτά που είπατε. Μιλήσατε για τον αναπτυξιακό νόµο του 2001, που µπήκε η εταιρεία και δεν έχει ακόµα
εκπνεύσει η δεκαετία. Είµαστε στο 2011. Αν τον επόµενο µήνα
εκπνέει η προθεσµία της δεκαετίας του αναπτυξιακού νόµου, καταλαβαίνετε ότι θα το «τραβήξει» η εταιρεία για να µπει τελικά
στον πτωχευτικό κώδικα κι αυτό είναι ο µεγάλος κίνδυνος.
Πότε θα γίνει ο έλεγχος; Πρέπει να µου απαντήσετε στη δευτερολογία σας.
Τα συνολικά χρέη της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» είναι της τάξης των
180 εκατοµµυρίων ευρώ. Πέρυσι εµφάνισε ζηµιές στην Ελλάδα
περίπου 43 εκατοµµύρια. Από το Σεπτέµβριο έχει ανασταλεί η
λειτουργία των εργοστασίων, όχι µόνο στη Σίνδο, αλλά και στη
Θήβα. Από τον Ιούλιο εµφανίστηκε η εταιρεία «JAVES SERVICE»,
η οποία εµφανίστηκε ως εκπρόσωπος µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων –δεν είπε ποιων- µε σκοπό την επαναχρηµατοδότηση της
εταιρείας και την αγορά των ληξιπρόθεσµων οµολογιακών δα-
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νείων.
Παράλληλα, από τον Ιούλιο υπόσχεται να καταβάλει µισθούς
των εργαζοµένων, χωρίς µέχρι τώρα, βεβαίως, να το έχει πράξει
και το είπατε κι εσείς. Οι µέχρι τώρα δικαιολογίες τους είναι ότι
η «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» προβάλλει κωλύµατα και δεν µπορεί να ολοκληρωθεί η επένδυση.
Εγώ ξέρω ότι στις 19 Ιανουαρίου έγινε η τριµερής συνάντηση
–µου είπατε 17 Φεβρουαρίου- µεταξύ εργαζοµένων, διοίκησης
και εκπροσώπου του Υπουργείου. Εκεί υπογράφτηκε ένα πρακτικό, µε βάση το οποίο το Υπουργείο ζήτησε από τη διοίκηση
της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» εντός δέκα ηµερών να εµφανιστεί ο εκπρόσωπος της «JAVES» και να ενηµερώσει για τους επενδυτές
που εκπροσωπεί, κάτι το οποίο δεν έγινε. Το είπατε κι εσείς.
Εδώ γεννάται ένα σηµαντικό ερώτηµα: Γιατί το Υπουργείο δεν
επέµεινε στην εξέταση των στοιχείων για τη φερεγγυότητα της
«JAVES» µετά το πέρας της προθεσµίας που έδωσε; Επίσης,
έστω και σήµερα, Μάιος του 2011 γνωρίζει, επιτέλους, το Υπουργείο ποιους εκπροσωπεί η συγκεκριµένη εταιρεία;
Πριν το Πάσχα πραγµατοποιήθηκε εκ νέου µία διµερής συνάντηση µεταξύ του εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας και των
εργαζοµένων, παρουσία συναδέλφων Βουλευτών. Υπογράφτηκε
ένα νέο πρακτικό, που έλεγε ότι αν οι εργαζόµενοι δεν πληρωθούν µέχρι τις 20 Απριλίου, το Υπουργείο θα µεριµνήσει για την
χορήγηση επιδόµατος 1.000 ευρώ στον καθένα από τον ΟΑΕΔ.
Η ηµεροµηνία, όµως, παρήλθε και το Υπουργείο δεν ανέλαβε
καµµία τέτοια πρωτοβουλία.
Γνωρίζει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο σας αν συνεχίζει η
εταιρεία να παίρνει δάνεια τη στιγµή που τα εργοστάσια έχουν
αναστείλει τη λειτουργία τους; Γνωρίζει η Κυβέρνηση και κινήσεις της διοίκησης της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» να εισαχθεί -σε αυτό
που προείπα- η εταιρεία στον πτωχευτικό κώδικα;
Μιλήσατε για µία συµφιλιωτική διαδικασία στην προηγούµενη
επίκαιρη ερώτηση της συναδέλφου. Πώς αυτή διασφαλίζεται;
Γνωρίζετε, βεβαίως, κύριε Υφυπουργέ –φαντάζοµαι- ότι ο σηµερινός Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, ο κ. Σπανουδάκης, διετέλεσε
µέλος της διοίκησης και, µάλιστα, όταν ανέλαβε, µπήκε στη διαδικασία εκτίµησης της περιουσίας των εργοστασίων. Ποιος τελικά ήταν ο ρόλος του στην εταιρεία «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ»;
Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο µε τους εργαζόµενους και
αυτήν την εταιρεία; Υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα για την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας; Τι θα κάνει το Υπουργείο µε
τους µισθούς των εργαζοµένων; Είναι Υπουργείο Εργασίας. Τι
θα γίνει µε τη γενικότερη αποκατάστασή τους είτε λειτουργήσει
το εργοστάσιο, είτε όχι; Πόσο καιρό ακόµη θα βρίσκονται οι εργαζόµενοι σε καθεστώς οµηρίας;
Το είπατε και µόνος σας ότι δεν έχουν πληρωθεί. Χθες, 18
Μαΐου, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας «JAVES», ο κ. Λαγουράνης, είχε υποσχεθεί ακόµη µία φορά ότι θα είχε µπει το δώρο
του Πάσχα, αποδείχθηκε ότι ο εµπαιγµός συνεχίζεται. Δεν υπάρχει, βεβαίως, προστασία των εργαζοµένων.
Επειδή είναι σήµερα και η ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των
Ποντίων, εγώ θα πω ότι µε τις ακολουθούµενες πολιτικές φοβούµαι πως η ιστορία θα γράψει ότι θα υπάρξει εκ νέου µία νέα γενοκτονία αυτών, αλλά και των επόµενων γενεών στη χώρα µας.
Θα ήθελα να είστε πολύ ουσιαστικός διότι όλοι οι εργαζόµενοι
είναι σε µία οµηρία και δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική
από µία Κυβέρνηση, που θέλει να λέγεται σοσιαλιστική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ερωτώσα Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς την
κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Παρακαλώ τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου για την απάντησή του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κυρία Πρόεδρε, είναι µεγάλο, ασφαλώς,
το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ενενήντα τέσσερις εργαζόµενοι και πρέπει να κάνουµε τα πάντα για να διασφαλίσουµε τα
δικαιώµατά τους, να πληρωθούν τα δεδουλευµένα και κάθε υποχρέωση της επιχείρησης να τηρηθεί.
Όµως, θεωρώ λαϊκισµό και απαξίωση της σηµασίας της τιµής
και της µνήµης για τη Γενοκτονία των Ποντίων να κάνετε τέτοιους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παραλληλισµούς.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κάνετε λάθος. Είναι
ιδιότυπη γενοκτονία αυτή που γίνεται και δεν είναι πολιτική.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Καταλάβατε πολύ καλά τι είπα. Μη συνεχίζετε το ίδιο λάθος.
Συνεχίζω από εκεί που σταµατήσατε για τις 20.4., που ήταν µια
ηµεροµηνία που τέθηκε, προκειµένου να εκπληρωθούν υποχρεώσεις για δεύτερη φορά. Η Επιθεώρηση Εργασίας προέβη σε
όλα τα νόµιµα, τις δικαστικές ενέργειες που χρειάζονται και θα
ακολουθήσουν µετά τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
επιχείρησης.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι για να κινηθεί η διαδικασία για το
δώρο του Πάσχα χρειάζεται η αντίστοιχη καταγγελία, προκειµένου να προχωρήσει µε ό,τι προβλέπεται, την αυτόφωρη διαδικασία και τα σχετικά.
Για το θέµα της επένδυσης, επειδή δεν έχει λήξει και είναι λίγοι
µήνες µπροστά, είµαστε σε συνεννόηση και µπορεί και σήµερα
να έχει φύγει το έγγραφο µε το οποίο ζητάµε, µε αφορµή την
ερώτησή σας και όσα αναφέρονται εδώ µέσα, το Υπουργείο Οικονοµίας να προβεί στον έλεγχο και σε ό,τι δεσµεύσεις υπάρχουν µε βάση την έγκριση της επιχορήγησης για το
συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο.
Εµείς θα επιδιώξουµε για άλλη µια φορά να έρθουµε σε επαφή
–όχι απλώς σε επαφή- και να καλέσουµε αυτούς οι οποίοι φέρονται ως εκπρόσωποι της εταιρείας είτε είναι της διοίκησης είτε
είναι µέτοχοι, αλλά, όπως σας είπα, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι
η διαδικασία που προβλέπεται για τη µη καταβολή δώρου.
Για την εταιρεία η οποία εµφανίστηκε, όπως είπατε, ως στρατηγικός επενδυτής, αυτή δεν συµµετείχε στην τριµερή διαδικασία που έγινε στο Υπουργείο, δεν ήρθε στο Υπουργείο, όπως είχε
δεσµευτεί η διοίκηση της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ» ότι θα τη φέρει, προκειµένου να δούµε ότι πράγµατι υπάρχει µια προοπτική για συνέχεια.
Εποµένως, σε αυτό το σηµείο εµείς ακριβώς δεν έχουµε προβεί σε καµµία ενέργεια. Θα πάρουµε µία εταιρεία που γράφτηκε
στον Τύπο –ή δεν ξέρω πού- ότι ενδιαφέρεται και θα τους πούµε
«ελάτε εδώ, για να σας ελέγξουµε». Δεν ήρθε καν, όπως σας είπα
και δεν συµµετείχε στην τριµερή διαδικασία.
Εποµένως, για όλα όσα αναφέρετε, δύο, τρεις κινήσεις, οι
οποίες είναι µέσα από την αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου, θα
είναι το άµεσο διάστηµα σε εξέλιξη. Επιπλέον, θα έρθουµε σε
επαφή ξανά…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Άµεσα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): ...άµεσα µε τους εργαζόµενους, για να
δούµε το θέµα που είπατε που έχει να κάνει µε την καταβολή ουσιαστικά…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: …των δεδουλευµένων…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): ...όχι, µε την ενίσχυση, που είπατε, σε
σχέση µε τον ΟΑΕΔ, επειδή βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.
Είναι ένα θέµα το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει ολοκληρωθεί.
Όµως, µε αφορµή την τοποθέτησή σας, θα το δω άµεσα µε
τον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Κουτρουµάνη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Περιµένουν πιο πολύ
οι εργαζόµενοι από ό,τι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κ. Κεγκέρογλου.
Συζητούµε τώρα την τέταρτη 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 «ZIRAAT
BANK».
Στον ερωτώντα Βουλευτή, τον κ. Πολατίδη, θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Η ηµέρα σήµερα είναι ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας. Η συγκεκριµένη ερώτηση νοµίζω ότι έχει άµεση σχέση µε το θέµα, γιατί
όπως τότε η βενιζελική και αντιβενιζελική παράταξη άφησε τους
Έλληνες του Πόντου στην τύχη τους, ενώ οι δύο παρατάξεις
αυτές µεταξύ τους είχαν µεγάλη έχθρα και διαφωνία στα πάντα,
συµφώνησαν στο να µην ενισχύσουν το αντάρτικο του Πόντου
και έτσι, να αφήσουν το έγκληµα της γενοκτονίας να συντελεστεί.
Σήµερα οι κυβερνήσεις βλέπουµε ότι ακολουθούν µια παρόµοια πολιτική, οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες ήταν το
καµάρι του Νοµού Ξάνθης, µία-µία σβήνουν και η τελευταία και
πιο δυνατή επιχείρηση η οποία έχει µείνει εν ζωή, η «ΣΕΚΑΠ» και
αυτή πρόκειται να παραδοθεί, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της
«Αγροτικής Τράπεζας», σε όποιον δώσει τα περισσότερα χρήµατα. Υπάρχει έντονη φήµη ότι η Τράπεζα «ZIRAAT BANK», δηλαδή µια κρατική τράπεζα της Τουρκίας, η οποία προωθεί την
πολιτική του σοβινιστικού τουρκικού κράτους στη Θράκη και σε
όλη την Ελλάδα, πρόκειται να δώσει -και µάλιστα- µεγάλη προσφορά, µε σκοπό να αποκτήσει τον έλεγχο.
Η «ΣΕΚΑΠ» έχει, φυσικά, µια πανεθνική σηµασία, διότι είναι η
µοναδική καπνοβιοµηχανία πλέον που έχει µείνει σε ελληνικά
χέρια. Η ενδεχόµενη πώλησή της θα αφαιρέσει από αυτόν τον
κλάδο ο οποίος κάποτε έδινε πάρα πολλά χρήµατα στην ελληνική
οικονοµία αυτόν το δυναµισµό.
Εκτός, όµως, από το προφανές οικονοµικό πρόβληµα υπάρχει
και το πρόβληµα το εθνικό. Καταλαβαίνετε ότι µία κρατική τράπεζα –και είναι το οξύµωρο εδώ, πώς γίνονται αποκρατικοποιήσεις, πουλώντας σε κρατικές ξένες τράπεζες περιουσία του
ελληνικού λαού- θα ασκήσει µία συγκεκριµένη πολιτική. Θα πω
µόνο ένα, µόνο το απλούστερο των παραδειγµάτων.
Γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί Ποµάκοι ασχολούνται –και για να
διευκολύνω την Κυβέρνησή σας, Ποµάκοι είναι οι µουσουλµάνοι
του ορεινού όγκου, γιατί εσείς αποφεύγετε να πείτε και τη λέξηµε την καλλιέργεια του καπνού. Καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν
υποτάσσεται στο Τουρκικό Προξενείο και όποιος δεν δέχεται να
εκτουρκιστεί είναι λογικό και επόµενο να εξοβελιστεί από τη
«ΣΕΚΑΠ», η οποία θα περάσει υπό τουρκικό έλεγχο.
Η Κυβέρνησή σας δεν µπορεί να επικαλείται οικονοµικούς λόγους για τον απλούστατο λόγο ότι έχει δείξει τη γαλαντοµία της
σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνοντας τεράστια ποσά.
Πόσα ακριβώς ελπίζει να εισπράξει η «Αγροτική Τράπεζα» από
αυτό και γιατί δεν µεταφέρονται σε κάποιον άλλο φορέα, εφ’
όσον η «Αγροτική Τράπεζα» πρέπει οπωσδήποτε για οικονοµικούς λόγους να πουλήσει τις µετοχές;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, η σηµερινή ηµέρα είναι ηµέρα µνήµης για τον ποντιακό
και όχι µόνο ελληνισµό, αλλά για τον προσφυγικό πληθυσµό, ο
οποίος υπέφερε τα πάνδεινα µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Τόσο εγώ όσο και ο ερωτών συνάδελφός µου έχουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία, µια και οι πρόγονοί µας ήρθαν από τον Πόντο.
Θέλω να διαβεβαιώσω το συνάδελφό µου ότι δεν υπάρχει το
παραµικρό αίτηµα από τη «ZIRAAT BANK», την οποία αναφέρει
στην ερώτησή του, για να εξαγοράσει τη «ΣΕΚΑΠ». Αυτό τουλάχιστο είναι η απάντηση που µου δόθηκε τόσο από τη διοίκηση
της Αγροτικής Τράπεζας όσο και από τη διοίκηση της «ΣΕΚΑΠ».
Από εκεί και πέρα, κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι αυτό το οποίο είναι ζητούµενο σήµερα, που η
χώρα µας βρίσκεται αντιµέτωπη µε µία πολύ µεγάλη κρίση, είναι
να έχουµε επιχειρήσεις οι οποίες είναι κερδοφόρες, εξωστρεφείς, µπορούν να συντηρήσουν θέσεις εργασίας και βεβαίως, να
βοηθήσουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών. Πιστεύω ότι
η «ΣΕΚΑΠ» είναι µία τέτοια επιχείρηση, έχει δηλαδή κάποια από
αυτά τα χαρακτηριστικά και µπορεί να λειτουργήσει ως µία οικο-
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νοµική µονάδα που µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, µε όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει η περιοχή
αυτή. Για να γίνει, όµως, αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει
εκείνα τα κεφαλαία που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει ένα
δεδοµένο. Ποιο είναι αυτό το δεδοµένο; Η αύξηση των εξαγωγών.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά –άλλωστε, το επικαλεστήκατε και
εσείς ο ίδιος- ότι η Αγροτική Τράπεζα αυτήν τη στιγµή έχει υποβάλει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση των µετόχων ότι η Αγροτική Τράπεζα θα απεµπλακεί
από όλες τις µη χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Δεν µπορεί, δηλαδή, η Αγροτική Τράπεζα να συνεχίζει να είναι µέτοχος
σε µια σειρά από εταιρείες του πρωτογενούς τοµέα. Μια από
αυτές τις εταιρείες από τις οποίες θα απεµπλακεί η Αγροτική
Τράπεζα είναι και η «ΣΕΚΑΠ».
Για να µπορέσει, λοιπόν, η «ΣΕΚΑΠ» να διαδραµατίσει το ρόλο
που χρειάζεται για τη συγκεκριµένη περιοχή θα πρέπει να βρεθεί
κάποιος µέτοχος, ο οποίος θα είναι διατεθειµένος να συνεισφέρει τα αναγκαία κεφάλαια, να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση της
εταιρείας και να βοηθήσει την εταιρεία να βρει το δικό της
δρόµο, για να µπορέσει πραγµατικά να βοηθήσει και την τοπική
οικονοµία και τους εργαζόµενους.
Έγινε ήδη µία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΣΕΚΑΠ» αποφάσισε να επιτρέψει τη συµµετοχή ιδιωτών, την είσοδο ιδιώτη στρατηγικού εταίρου στο µετοχικό της κεφάλαιο. Βεβαίως, όπως
ξέρετε, η Αγροτική Τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα αυτήν τη
στιγµή να δώσει τα αναγκαία κεφάλαια. Εποµένως, το ζητούµενο
είναι να προχωρήσει η Διοίκηση της εταιρείας στην κατάθεση
ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης και να το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επίσης, πρέπει να προχωρήσει και στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου προκειµένου να αντιµετωπίσει τις
δανειακές της υποχρεώσεις και το έλλειµµα ρευστότητας.
Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, αυτή η εταιρεία θα
µπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των καπνοπαραγωγών όλης της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ήσασταν ιδιαιτέρως προσεκτικός στη διατύπωση του ότι µέχρι στιγµής δεν έχει κατατεθεί
κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Από τη
«ZIRAAT BANK».
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Μάλιστα. Από τη «ZIRAAT BANK».
Όµως, υπάρχουν τα δηµοσιεύµατα και γνωρίζουµε ότι όταν
κάποιος θέλει, έχει κάποιους στόχους, αφήνει κάποια δηµοσιεύµατα, προκειµένου να κάνει και µία σφυγµοµέτρηση των αντιδράσεων.
Δεσµεύεστε εσείς ως Κυβέρνηση ότι, αν υπάρξει πρόταση από
την πλευρά της «ZIRAAT BANK», θα την απορρίψετε ως απαράδεκτη για εθνικούς λόγους; Οι εργαζόµενοι της περιοχής µε τους
οποίους µίλησα –µίλησα µε εκπρόσωπο των εργαζοµένων- είπαν
ότι όταν απευθύνθηκαν σε τοπικά γραφεία στελεχών του ΠΑΣΟΚ,
τους είπαν να µην έχουν τέτοιου είδους κωλύµατα, δηλαδή να
µην τους ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Χρήµατα να’ ναι και µε
οποιοδήποτε κόστος, εθνικό ή άλλο!
Επαναλαµβάνω, εσείς δεσµεύεστε –θέλω µία ευθεία απάντηση- ότι δεν θα δεχθείτε πρόταση από τη «ZIRAAT BANK», µε
ό,τι οικονοµικό περιτύλιγµα και αν αυτή προσφερθεί;
Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι το εξής: Δεν αντιµετωπίζετε το ουσιαστικό θέµα ότι η Αγροτική Τράπεζα στην κατάσταση που είναι
δεν επιθυµεί να δώσει αυτά τα χρήµατα, να συµµετάσχει στην
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν άλλες τράπεζες
στην Ελλάδα; Δεν υπάρχουν άλλες ιδιωτικές τράπεζες, τις
οποίες χρηµατοδοτείτε αφειδώς µέσω εγγυήσεων, ούτως ώστε
να αναλάβουν –και δεν µιλάµε για τεράστια ποσά- µία επιχείρηση
που, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, έχει πραγµατικά µέλλον και
έχει τεράστια προοπτική αύξησης των εξαγωγών και άρα µ’
αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει την ελληνική οικονοµία;
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Οι υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες έχουν µαζέψει µέχρι στιγµής
δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ υπό τη µορφή άµεσων ή έµµεσων
πόρων από τον προϋπολογισµό, δεν έχουν κάποια υποχρέωση;
Δεν µπορείτε εσείς να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πείτε στο
Διευθυντή της Εθνικής που τον έχετε διορίσει εσείς να κάνει κάτι
ελάχιστο που θα είναι προς όφελος, τελικά, της Τραπέζης; Μόνο
αυτοί, δηλαδή, παίρνουν το τηλέφωνο και ζητάνε εγγυήσεις τόσο
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όσο και από τις κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας;
Περιµένω αυτές τις δύο απαντήσεις, γιατί ο κόσµος της Ξάνθης είναι ανάστατος. Σας λέω ότι το όραµα που είχε ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής και η δηµιουργία αυτών των εργοστασίων που
έγινε τη δεκαετία του 1970 βήµα-βήµα, µε τη συνεργασία της
Νέας Δηµοκρατίας πριν και του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξηλώνεται! Έχει
ξηλωθεί το µέγιστο αυτού του έργου. Έχει µείνει το τελευταίο
κοµµάτι αυτού του έργου αυτού του µεγάλου πολιτικού ανδρός.
Τι θα κάνετε σ’ αυτήν την περίπτωση; Θα παρατηρείτε ως Πόντιοι Πιλάτοι και θα κάνετε την Αγροτική Τράπεζα µια τράπεζα κέλυφος που το µόνο που θα κάνει είναι να πουλάει πιστωτικές
κάρτες; Αυτό το δοκίµασε η Νέα Δηµοκρατία και, δυστυχώς, είδαµε ότι, αντί η Αγροτική Τράπεζα να βγει από το αδιέξοδο, έχει
πέσει σε πολύ χειρότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Περιµένω την απάντησή σας και µία σαφή απάντηση ιδιαίτερα
στο πρώτο θέµα, σχετικά µε το τι θα κάνετε σε µελλοντική πρόταση της ZIRAAΤ BANK.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Ηλία Πολατίδη.
Παρακαλώ τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη,
να λάβει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, Πόντιος είµαι, Πιλάτος όχι. Αυτό ως απάντηση σ’
αυτό το οποίο είπατε. Είµαι ποντιακής καταγωγής και είµαι περήφανος γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά τη στάση την οποία έχουµε επιδείξει όλο αυτό
το διάστηµα, νοµίζω ότι ένα πράγµα είναι ξεκάθαρο. Εκείνο το
οποίο προσπαθούµε εµείς να κάνουµε –γιατί αναφερθήκατε στον
τρόπο µε τον οποίο έχουµε λειτουργήσει αναφορικά µε το ζήτηµα των τραπεζών- είναι πρώτα-πρώτα να προσπαθήσουµε να
διαφυλάξουµε τη σταθερότητα. Το ζητούµενο δεν είναι να φύγει
από την ιδιοκτησία της Αγροτικής Τράπεζας η «ΣΕΚΑΠ» και να
περάσει στην ιδιοκτησία µίας άλλης τράπεζας. Η δουλειά των
τραπεζών δεν είναι να έχουν γαλακτοκοµικές µονάδες ούτε καπνοβιοµηχανίες ούτε οποιαδήποτε άλλη µη χρηµατοοικονοµική
δραστηριότητα. Οι τράπεζες έχουν ένα δικό τους αντικείµενο και
θα πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά µ’ αυτό.
Από εκεί και πέρα, αν κάποιος όφειλε και έπρεπε να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλες αυτές τις µονάδες που σήµερα ανήκουν στην Αγροτική Τράπεζα –κατά τη δική µου άποψη και
εκτίµηση, µία άποψη που υπερασπίζεται το ΠΑΣΟΚ εδώ και
πολλά χρόνια- είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί. Είναι αυτοί οι οποίοι
έχουν κάθε συµφέρον από την παρουσία της «ΣΕΚΑΠ» στο χώρο
της επεξεργασίας του καπνού, διότι µ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν πραγµατικά να διασφαλίσουν και τα συµφέροντα των Ελλήνων καπνοπαραγωγών, που έχουν µία ισχυρή παρουσία στην
αγροτική παραγωγή της Ελλάδας.
Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Είχε υποχρέωση το συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας να διασφαλίσει και να προστατέψει µε κάθε
τρόπο τα συµφέροντα των καπνοπαραγωγών. Κατά τη δική µου
άποψη, η ιστορική εµπειρία –και εδώ, αν θέλετε, να κάνουµε έναν
απολογισµό και να αναλάβει και το ΠΑΣΟΚ τις όποιες ευθύνες
έχει ιστορικά σε ό,τι αφορά την πορεία που κατέγραψαν οι συνεταιρισµοί- έχει δείξει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων
οι συνεταιριστικές µονάδες ή οι συνεταιριστικές ιδέες δεν µπόρεσαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους παραγωγούς και το
εισόδηµά τους.
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να κάνουµε ένα νέο ξεκίνηµα και να δώσουµε πραγµατικά τη δυνατότητα σε πολλούς απ’ αυτούς που
έχουν τη διάθεση να προχωρήσουν στην αναµόρφωση του συ-
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νεταιριστικού κινήµατος και να πάρουν τις δικές τους τύχες στα
χέρια τους, προκειµένου να µην εξαρτώνται από τράπεζες ούτε
από το αν εµείς θα επικοινωνήσουµε µε κάποια τράπεζα και θα
της δώσουµε κάθε φορά µία εισήγηση για να στηρίξει την άλφα
ή τη βήτα εταιρεία, προκειµένου πρόσκαιρα να αντιµετωπίσει τα
όποια προβλήµατα ρευστότητας.
Εκείνο το οποίο περιµένουµε εµείς είναι να υπάρξουν διαφανείς διαδικασίες, µέσα από τις οποίες θα διασφαλίζονται τα συµφέροντα όλων των µετόχων της «ΣΕΚΑΠ», αλλά και ιδιαίτερα της
Αγροτικής Τράπεζας, διότι όπως ξέρετε η Αγροτική Τράπεζα
πέρα από την ιδιότητα του µετόχου, είναι και η τράπεζα η οποία
έχει χρηµατοδοτήσει τη ΣΕΚΑΠ και, βεβαίως, ενδιαφέρεται πρωτίστως αυτός ο οποίος θα αναλάβει και θα προχωρήσει στην αναδιάρθρωση της συγκεκριµένης εταιρείας, να της δώσει τη
δυνατότητα να πάρει πίσω και τα δανεικά τα οποία έχει δώσει.
Τα χρήµατα τα οποία έχει δανείσει η Αγροτική Τράπεζα προς
τη «ΣΕΚΑΠ» είναι ένα σηµαντικό κεφάλαιο και, εποµένως, η
Αγροτική Τράπεζα έχει ιδιαίτερο κίνητρο και συµφέρον να δώσει
την εταιρεία σ’ αυτόν ο οποίος πραγµατικά µπορεί να προχωρήσει στην αναδιάρθρωσή του.
Βεβαίως και θα αξιολογήσουµε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα
πάει να πάρει την εταιρεία. Δεν πρόκειται να µείνουµε αδιάφοροι,
δεν πρόκειται να δώσουµε την εταιρεία όπου κι όπου, µόνο και
µόνο για να µπορέσει η Αγροτική Τράπεζα να απεµπλακεί από τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Όµως, όπως αντιλαµβάνεστε και
εσείς, εµείς έχουµε ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες και
τους πολίτες της περιοχής, αλλά και τους µετόχους της Αγροτικής Τράπεζας, όλα αυτά τα οποία θα γίνουν, να γίνουν κατά έναν
τρόπο που να εξυπηρετούν τα συµφέροντα της Αγροτικής Τράπεζας και τα συµφέροντα της συγκεκριµένης βιοµηχανίας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Πολύ σαφής απάντηση, κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
της πρώτης µε αριθµό 870/16-5-2011 επίκαιρης ερώτησης 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.
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Ιωάννη Δριβελέγκα θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος
Αηδόνης.
Παρακαλώ, κύριε Δριβελέγκα, έχετε το λόγο, για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω
να εκφράσω την έντονη –επαναλαµβάνω, την έντονη- δυσαρέσκειά µου για την απουσία του Υπουργού. Και το λέω αυτό, χωρίς
να θέλω να υποβαθµίσω επ’ ουδενί την παρουσία του φίλου µου
Υφυπουργού κ. Αηδόνη.
Το λέω για να διευκρινίσω ότι οι αρµοδιότητες του κ. Αηδόνη
είναι για θέµατα διατροφής, υγείας και άθλησης. Εποµένως για
το θέµα αυτό, το οποίο έχω συζητήσει τηλεφωνικά τουλάχιστον
επί δύο µήνες, είµαι βέβαιος ότι δεν θα µπορεί να µου δώσει τις
απαραίτητες διευκρινίσεις τις οποίες εγώ θέλω να πάρω σήµερα
για την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν νοµίζω ότι υπάρχει
κάποιο πρόβληµα, κύριε Δριβελέγκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Υπάρχει κυρία Πρόεδρε. Εσείς
ιδιαιτέρως δεν πρέπει να το λέτε αυτό, γιατί έχετε µακρά θητεία
και υπηρετείτε το Κοινοβούλιο και το σέβεστε.
Επαναλαµβάνω λοιπόν ότι η ερώτηση είναι προς τον κύριο
Υπουργό και όφειλε να είναι εδώ. Αν δεν µπορούσε να είναι εδώ
ο κύριος Υπουργός, µπορούσε να την αναβάλλει και να βρούµε
µία άλλη ηµεροµηνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εντάξει, κύριε Βουλευτά.
Έχετε το λόγο για την ερώτησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Επαναλαµβάνω, µπορούσα να την
αποσύρω κι εγώ, αλλά επειδή σέβοµαι την παρουσία του
αγαπητού κ. Αηδόνη, θα αναπτύξω την ερώτηση.
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Κύριε Υπουργέ, µην µε αναγκάσετε να πω περισσότερα. Οι
Υπουργοί οφείλουν να είναι σε αυτήν την Αίθουσα και όχι αλλού.
Ο νοών νοείτω.
Επαναλαµβάνω, ότι είναι ένα θέµα το οποίο επαναλαµβάνεται
επί δέκα µε δεκαπέντε χρόνια στη Χαλκιδική. Ποιο δηλαδή; Είναι
ένας νοµός εκατόν δέκα χιλιάδων κατοίκων, οι υποδοµές έχουν
γίνει µε αυτούς του όρους του πληθυσµού, έχουµε πάνω από ένα
εκατοµµύριο κόσµο που φιλοξενούµε τη θερινή περίοδο, κάθε
φορά λέµε στις κυβερνήσεις και στο Υπουργείο να µας ενισχύσει
σε θέµατα υγείας ιδιαιτέρως –γιατί τα άλλα µπορούν να
περιµένουν, δεν έπεσε και η ζάχαρη στο νερό που λέµε, αλλά
στα θέµατα υγείας δεν µπορούµε να κάνουµε καµµία έκπτωσηκαι όλοι µας λένε «ναι, βεβαίως» και ξεκινούν τις διαδικασίες να
πάρουµε προσωπικό.
Ακούστε κύριε Υπουργέ το τραγελαφικό, θα το ακούσουν και
οι κύριοι συνάδελφοι: Ξέρετε πότε διορίζονται, πότε έρχονται;
Τον Οκτώβριο, όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος. Αυτό
ήθελα να αποφύγω, να µην γελοιοποιηθεί η εικόνα της πολιτείας
για µία ακόµα φορά. Έχω πει ότι έχουµε δύο θέµατα και δεν
θέλω να σας προφυλάξω. Μην µου πείτε ότι ξεκινήσαµε τις
διαδικασίες άµεσα, γιατί µετά από ένα µήνα θα επανέλθω και δεν
θα έχει γίνει τίποτα. Προπαντός αποφύγετε αυτό το οποίο λέγατε
συνέχεια όλοι.
Έχουµε την παιδιατρική και τη µαιευτική κλινική, έχουµε δύο
ανθρώπους και οι εφηµερίες που καλύπτουν είναι περίπου στις
δώδεκα µε δεκατρείς µέρες, µετά δεν έχουµε καµµία παρουσία
των γιατρών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Να κλείσω κύριε Υπουργέ, λέγοντας το εξής: Δεν µπορώ να
καταλάβω –και βεβαίως αυτό είναι το δύσκολο σ’ αυτή τη χώρα,
το αυτονόητο- ότι υπάρχει γιατρός µαιευτικής κλινικής ο οποίος
–ακούστε- εξελέγη και δηµοτικός σύµβουλος, είναι αποσπασµένος στο Ιπποκράτειο, δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα γιατί
έχει τρεις κλινικές και θέλει να έρθει στον Πολύγυρο και δεν τον
φέρνουν.
Και δεν µπορεί να απαντήσει κανείς, γιατί τη στιγµή που δεν
δηµιουργεί πρόβληµα, τη στιγµή που θέλει ο ίδιος και το δικαιούται ο ίδιος γιατί είναι εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος να
έρθει για να ανακουφιστούµε τώρα και όχι µε τις διαδικασίες
αυτές. Δεν µπορεί σ’ αυτό να µου απαντήσει κανείς. Ελπίζω να
έχετε την απάντηση για να µου εξηγήσετε εσείς το απλό και το
αυτονόητο.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, ήθελα σεβόµενος την
παρουσία του αγαπητού µου φίλου του κ. Αηδόνη, να αναπτύξω
την ερώτηση. Περιµένω να ακούσω την απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσει στην
επίκαιρη ερώτηση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σε σχέση µε την κριτική που κάνατε για την
απουσία του Υπουργού, είναι αλήθεια ότι δεν είναι το µοναδικό
φαινόµενο σε σχέση µε το ό,τι οι Υπουργοί απαντούν σε
ερωτήσεις Βουλευτών. Άρα, λοιπόν, θεωρώ την κριτική αρκετά
άδικη, µια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο Υπουργείο Υγείας,
αυτήν την περίοδο τουλάχιστον, έχουµε πάρα πολλά µέτωπα
ανοιχτά και υπάρχει τεράστιο φόρτο εργασίας. Ένα απλό
παράδειγµα για να καταλάβετε είναι οι εκατοντάδες ερωτήσεις
που δέχεται το Υπουργείο από συναδέλφους Βουλευτές και είναι
αδύνατον να µπορέσει ο όποιος Υπουργός να παρίσταται στην
Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Φυσικά θα όφειλε να είναι, είναι όµως
τόσος ο φόρτος εργασίας που δεν του το επιτρέπει. Αυτό
φαντάζοµαι ότι θα το αναγνωρίζετε.
Όσον αφορά τώρα την ερώτησή σας, κατ’ αρχάς δεν γνωρίζω
το τελευταίο θέµα που θέσατε για το αίτηµα γιατρού εκλεγµένου
στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος αιτείται της απόσπασης και
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αυτή δεν γίνεται δεκτή. Είναι ένα θέµα το οποίο το έχουµε
σηµειώσει, θα το δω, δεν µπορώ να σας απαντήσω αυτήν τη
στιγµή. Εκ των πραγµάτων αντιλαµβάνεστε ότι οφείλουµε µία
απάντηση επί του συγκεκριµένου θέµατος, ποιοι είναι δηλαδή
εκείνοι οι λόγοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν στην απόσπαση ή
µετακίνηση αυτού του γιατρού, για να µπορέσει να συµπληρώσει
το ιατρικό προσωπικό της συγκεκριµένης κλινικής, έτσι ώστε να
υπάρχει η απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία της.
Διαβάζοντας την ερώτησή σας εκείνο το οποίο εντοπίζουµε
σίγουρα είναι αυτό το οποίο λέτε µε πολύ περιγραφικό τρόπο και
που πριν από λίγο αναπτύξατε για την απουσία ιατρικού προσωπικού στην παιδιατρική κλινική και µαιευτική κλινική.
Κι όµως υπάρχουν κενά και δηµιουργούνται κενά που δεν είναι
γιατί το Υπουργείο Υγείας επιθυµεί αυτήν τη δηµιουργία κενών.
Εκ των πραγµάτων υπάρχουν και διάφορες αντικειµενικές ανάγκες οι οποίες οδηγούν σ’ αυτό. Και οι αντικειµενικές ανάγκες
είναι όταν και εφόσον συνταξιοδοτούνται γιατροί, εκ των πραγµάτων προκύπτουν προβλήµατα.
Είναι λοιπόν γνωστό σε εσάς ότι στις 27/12/2010 εκκενώθηκε
η θέση του συντονιστή διευθυντή λόγω συνταξιοδότησης. Από
εκεί και πέρα σε σχέση µε τις ενέργειες, η διαδικασία των
προσλήψεων στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη, δεν µπορούµε να την υπερβούµε.
Πρέπει να κινηθεί µία διαδικασία η οποία είναι αυτονόητη.
Ποια είναι αυτή η διαδικασία; Πρέπει να υπάρξει απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου των νοσοκοµείων και πρέπει να υπάρξει
και προκήρυξη θέσης. Το διοικητικό συµβούλιο, λοιπόν, στις 2
Νοεµβρίου ζήτησε να καλυφθεί η θέση επιµελητού Β’, η οποία
άδειασε λόγω συνταξιοδότησης και στις 10 Μαΐου προχώρησε η
προκήρυξη θέσης.
Δεν είµαστε µάγοι, ούτε µπορούµε να λύσουµε ως διά µαγείας
τα προβλήµατα. Άρα, λοιπόν, τα προβλήµατα µπορούν να
λυθούν µόνο µέσα από αυτό που πριν από λίγο είπατε εσείς, µε
µετακινήσεις ιατρικού προσωπικού, για να µπορέσουµε να
καλύψουµε τις ανάγκες.
Σε σχέση τώρα µε το πώς αντιµετωπίζουµε τις ανάγκες, στο
επόµενο εικοσαήµερο θα υπάρξουν τοποθετήσεις που αφορούν
τη µαιευτική κλινική δύο επικουρικών εντός είκοσι ηµερών.
Πρέπει να σας πω ότι χθες έληξε η προκήρυξη για την πρόσληψη
επικουρικών. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι το επόµενο εικοσαήµερο θα γίνει η πρόσληψη γιατρών στις κλινικές αυτές –και στη
µαιευτική και στην παιδιατρική- για να µπορέσουµε να καλύψουµε τα κενά.
Επίσης, εκείνο το οποίο αυτή τη στιγµή συµβαίνει, είναι ότι
µπορέσαµε µε τις µετακινήσεις προσωπικού, για τις οποίες είστε
γνώστης, να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτής της λειτουργίας. Είναι αλήθεια ότι εξοντώσαµε το προσωπικό µας για να
µπορέσουµε να καλύψουµε το πρόβληµα των εφηµεριών µε
µετακινήσεις οι οποίες έγιναν από διάφορα κέντρα υγείας.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι σε µία χώρα που ο αριθµός των
γιατρών σε σχέση µε τους κατοίκους, µάς εµφανίζει πρωταθλητές, είναι αδιανόητο σήµερα να υπάρχουν τέτοιας µορφής
προβλήµατα. Γι’ αυτό και προχωράµε σε πολιτικές οι οποίες
έχουν να κάνουν µε την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, για να
µπορέσουµε επιτέλους να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, Βουλευτής Χαλκιδικής από το
ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλοι ξέρουµε και όλοι καταλαβαίνουµε πόσο
απασχοληµένοι είναι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης αλλά αυτό δεν
είναι δικαιολογία για να απουσιάζουν από την Αίθουσα. Μην πέφτετε κι εσείς στο ίδιο λάθος. Μπορούν, όταν έχουν υποχρέωση
που δεν µπορούν να την υπερβούν, να συνεννοηθούµε και να
αναβληθεί η ερώτηση, να έρθουµε κάποια άλλη στιγµή.
Να µπω τώρα στην ουσία. Μου λέτε αυτά τα οποία ακούω επί
δεκαπέντε χρόνια και βεβαίως εσείς καλά τα λέτε, δεν είστε
γνώστης και µιλάτε γενικά για το θέµα της υγείας. Σας
επαναλαµβάνω, επιτέλους να το καταλάβουν κάποιοι εδώ στην
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Αθήνα, η Χαλκιδική έχει εκατόν δέκα χιλιάδες κόσµο από δω και
πέρα θα έχει ένα εκατοµµύριο. Αυτό είναι το πρόβληµα. Μη µου
λέτε για αναλογία γιατρών κ.λπ.
Και σας λέω ότι υπάρχει µία περίπτωση, την οποία δεν ξέρετε,
ενώ και ο Υπουργός και αρµόδιος Υφυπουργός την ξέρουν εδώ
και δύο µήνες. Επαναλαµβάνω ότι υπάρχει γιατρός που θέλει να
έρθει και δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στο µέρος που θα
αφήσει, ο οποίος είναι και εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος.
Δεν καταλαβαίνουµε, λοιπόν, γιατί δεν έρχεται. Όπως σωστά είπατε, έχουµε εξοντώσει τους γιατρούς και το προσωπικό. Αυτό
είναι το πρώτο.
Δεύτερον, κάνουν έντεκα µε δώδεκα εφηµερίες. Θα κλείσουν
οι κλινικές αυτήν την περίοδο που έχουµε τουρίστες. Ξέρετε τι
δυσφήµηση αποτελεί αυτό;
Μένω σ’ αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, δηλαδή στο διάστηµα των είκοσι ηµερών. Σας προειδοποίησα, όµως, ότι το ίδιο
µου έλεγαν όλοι οι Υπουργοί των προηγούµενων δέκα-δεκαπέντε
χρόνων. Ξέρω τις διαδικασίες. Γι’ αυτό και είπα πριν ότι υπάρχουν λύσεις. Ερχόταν το προσωπικό τον Οκτώβριο. Τους χρειαζόµασταν τους µήνες Απρίλιο µε Σεπτέµβριο και προσλαµβάνονταν τον Οκτώβριο, τότε δηλαδή που δεν τους χρειαζόµασταν. Και γελάει συνέχεια η Χαλκιδική. Ξέρετε τι µου έλεγαν οι
κάτοικοι; «Εντάξει, Γιάννη, πρώτη φορά την κάνουµε την ερώτηση, πρώτη φορά βλέπουµε το έργο; Το ίδιο θα γίνει και τώρα».
Ειλικρινά θέλω να διαψευστούν όλοι και µένω στη δέσµευσή
σας ότι εντός είκοσι ηµερών θα έχουµε λύσει ή θα έχουµε περιορίσει το πρόβληµα. Διαφορετικά, θα επανέλθω στην ερώτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δριβελέγκα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αν πριν από λίγο καιρό µου τίθετο η ερώτηση αν
θα µπορούσε το Υπουργείο Υγείας να προλάβει να κάνει τις διαδικασίες και να προσλάβει τρεις χιλιάδες διακόσιους εξήντα έναν
–αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο αριθµός- νοσηλευτές το 2010,
όλοι εδώ µέσα θα γελάγαµε και θα λέγαµε τι αστεία είναι αυτά.
Αυτό ισχύει και αποτελεί µια πραγµατικότητα. Πρόλαβε, λοιπόν,
το Υπουργείο και έκανε διαδικασίες σε χρόνο ρεκόρ και έλυσε
χρόνια προβλήµατα.
Θέλω να σας θυµίσω, λοιπόν, ότι στις δύο προηγούµενες κοινοβουλευτικές περιόδους της Νέας Δηµοκρατίας οι προσλήψεις
ήταν µηδενικές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Μη µου λέτε για το γενικό, κύριε
Υπουργέ. Εδώ υπάρχει ειδικό πρόβληµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Τώρα όσον αφορά εµάς, θα ήθελα να σας πω ότι,
ναι, εντός είκοσι ηµερών θα προσληφθούν επικουρικοί γιατροί.
Δύο και ένας αντίστοιχα στις δύο κλινικές. Επαναλαµβάνω ότι
αυτό θα γίνει εντός των επόµενων είκοσι ηµερών, ενώ θα ήθελα
να θυµίσω πάλι ότι η προκήρυξη έληξε προχθές.
Εµείς, λοιπόν, δεσµευόµαστε ότι σε είκοσι µέρες θα προσληφθούν οι γιατροί. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα µπορείτε να µας καλέσετε ξανά στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να απολογηθούµε για
το αν αυτό θα ισχύσει ή όχι. Σήµερα κάτι τέτοιο µπορεί να αποτελεί έναν καγχασµό, µια κριτική ή µια αµφισβήτηση, αλλά µετά
από είκοσι µέρες θα αποτελέσει πράξη.
Και έρχοµαι στο διά ταύτα, στο κοµµάτι που αφορά την απόσπαση γιατρού που είναι εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος και
ο οποίος δεν αποσπάται. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό δεν το
γνωρίζω. Οφείλω, λοιπόν, να απαντήσω σ’ αυτό εφόσον ενηµερωθώ. Μου είπατε ότι η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία γνωρίζει το
θέµα. Όµως, δεν µπορώ να έχω απάντηση επ’ αυτού του θέµατος. Αµέσως µετά από αυτή τη συνεδρίαση, κύριε Δριβελέγκα,
οφείλουµε να σας απαντήσουµε και να είστε σίγουρος ότι θα σας
απαντήσουµε.
Όσον αφορά τώρα το συγκεκριµένο ζήτηµα και για να είµαι
σαφής, θα ήθελα να επαναλάβω ότι τα κενά που αφορούν το ιατρικό προσωπικό, δεν υπάρχουν γιατί επιθυµεί κάτι τέτοιο κάποια
πολιτική ηγεσία, αλλά γιατί κάποιοι συνταξιοδοτούνται, γιατί κάποιοι κρίνονται σε άλλες θέσεις και µετακινούνται αλλού. Γι’ αυτό
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προκύπτουν τα κενά. Και για να συµπληρωθούν, θα πρέπει να
υπάρξουν κάποιες διαδικασίες. Δεν µπορούµε να παρακάµψουµε
τις διαδικασίες.
Όταν, λοιπόν και εφόσον έχουµε αποφάσεις διοικητικού συµβουλίου που έχουν ηµεροµηνίες Απριλίου και Μαΐου του 2001,
φαντάζεστε ότι είναι αδιανόητο να µπορούν να τρέξουν διαδικασίες για να πάµε σε πληρώσεις αυτών των κενών. Αυτό είναι αδιανόητο.
Τώρα όσον αφορά το κοµµάτι που έχει να κάνει µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων, θα ήθελα να σας πω ότι τα αντιµετωπίζουµε. Συγκεκριµένα, αυτό γίνεται µε µετακινήσεις ιατρικού
προσωπικού. Κάποιοι τώρα αυτό το δαιµονολογούν και λένε «µα,
είναι δυνατόν να µετακινείται ιατρικό προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός νοσοκοµείου, όταν µια χώρα σήµερα έχει
χιλιάδες γιατρούς;». Δεν υπάρχει καµµία χώρα στον κόσµο που
να υπάρχει αυτή η αντιστοιχία. Είναι η µοναδική χώρα σ’ αυτόν
τον κόσµο και η οποία, δυστυχώς, έχει προβλήµατα και δεν έχει
ποιότητα υγείας.
Αυτά, λοιπόν, θα τα λύσουµε µέσα από την πολιτική, η οποία
τώρα µας απασχολεί και δεν επιτρέπει αυτή τη στιγµή στον
Υπουργό να είναι σ’ αυτήν την Αίθουσα, γιατί εκ των πραγµάτων
καταλαβαίνετε ότι το κοµµάτι που έχει να κάνει µε τη συνένωση
των δυνάµεων στα νοσοκοµεία είναι ένα θέµα που µας απασχολεί και δεν µας επιτρέπει, δυστυχώς, να είµαστε συνέχεια στην
Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση, 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, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο των Αγίων Θεοδώρων του Νοµού
Κορινθίας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 881/16-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –εν προκειµένω τον κ. Χρήστο Αηδόνησχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα νοσοκοµεία
του Νοµού Αχαΐας.
Η επίκαιρη ερώτηση θα µας αναπτυχθεί από τον ίδιο το Βουλευτή κ. Καραθανασόπουλο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πολιτική που συνεχίζει και η σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία
αντιµετωπίζει την υγεία ως εµπόρευµα και τα νοσοκοµεία και τις
δηµόσιες µονάδες υγείας ως επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε την
υποχρηµατοδότηση, αλλά και τη ραγδαία µείωση της κρατικής
χρηµατοδότησης στον τοµέα της υγείας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για την τραγική και ιδιαίτερα
επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στο χώρο της υγείας, ιδιαίτερα σε βάρος των ασθενών που προέρχονται από τα λαϊκά
στρώµατα, αλλά και των εργαζοµένων στις δηµόσιες µονάδες
υγείας.
Έτσι, λοιπόν, και στο Νοµό Αχαΐας υπάρχουν τεράστια προβλήµατα, τα οποία επιδεινώθηκαν ραγδαία εξαιτίας του σεισµού
που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα,
όταν εµείς πολύ έγκαιρα κρούαµε τον κώδωνα του κινδύνου για
την ανάγκη σεισµικής θωράκισης.
Το κλείσιµο του «Αγίου Ανδρέα», λόγω του σεισµού, οδήγησε
ακριβώς στη µεγέθυνση και στη γιγάντωση των προβληµάτων.
Δυόµισι χρόνια µετά αποδόθηκε ένα τµήµα του Αγίου Ανδρέα µε
εκατό κλίνες λιγότερες, όπου ουσιαστικά η ηµερήσια νοσηλεία
έγκειται στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών µε τους ασθενείς
πεταγµένους ως τσουβάλια στα ράντζα, όπου είναι αδύνατη η
κάλυψη των γενικών εφηµεριών. Αυτές καλύπτονται από γιατρούς από τα κέντρα υγείας που κάνουν έξι εφηµερίες το µήνα,
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υποβαθµίζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο και τα κέντρα υγείας ή
ακόµα αναγκάζοντας και γιατρούς από το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο.
Η καρδιολογική κλινική λειτουργεί δυόµισι χιλιόµετρα µακρύτερα στο «409 Νοσοκοµείο». Για να γίνουν οι οποιεσδήποτε εξετάσεις, θα πρέπει οι ασθενείς να µεταφέρονται καθηµερινά, κάτι
που έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην υγεία αλλά στο κόστος
αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον, υπάρχουν τραγικές ελλείψεις
σε αναλώσιµα υλικά, τα οποία αναγκάζονται να προµηθεύονται
οι ίδιοι οι ασθενείς.
Ακόµα, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο Νοσοκοµείο του Αιγίου υπάρχει ένας ορθοπεδικός και για
τις εφηµερίες καλούνται γενικοί γιατροί από το Κέντρο Υγείας
Ακράτας, προκειµένου να παρέχουν ορθοπεδικές υπηρεσίες.
Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από
αυτή τη διαδικασία. Χαµένοι είναι οι ασθενείς των λαϊκών στρωµάτων και οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν µια πρωτόγνωρα
βάρβαρη επιδείνωση της θέσης τους. Αυτοί που κερδίζουν, κύριε
Υφυπουργέ, είναι τα ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα και ιδιαίτερα
το «Ολύµπιο», το οποίο στα ελάχιστα χρόνια λειτουργίας του έχει
δηµιουργήσει τρεις νέες µονάδες ανά την Ελλάδα και επεκτείνει
τη δραστηριότητά του.
Εµείς λέµε καθαρά ότι πρόκειται για µια συνειδητή επιλογή και
θα θέλαµε συγκεκριµένες απαντήσεις επί των ερωτηµάτων που
έχουµε θέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Καραθανασόπουλε, θα έχετε το χρόνο να µιλήσετε και στη δευτερολογία σας.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, διαβάζοντας την ερώτησή σας, κάποιος
µπορεί να κρατήσει κάποια πολύ στοχευµένα σηµεία.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι το κόµµα σας είναι ταµπουρωµένο πίσω από µία λογική, η οποία υπερασπίζεται –και καλά
κάνει- το δηµόσιο αγαθό της υγείας. Όµως, πολλές φορές η κριτική σας γίνεται και ισοπεδωτική. Μιλάτε για µια πολιτική που αντιµετωπίζει την υγεία ως εµπόρευµα.
Σήµερα, λοιπόν, γίνεται µια τεράστια προσπάθεια, προκειµένου να µπορέσουµε να πάµε σε έναν εξορθολογισµό, όχι µόνο
των δαπανών και του κόστους αλλά και της ποιότητας της
υγείας.
Αντί, λοιπόν, αυτή η προσπάθεια να τύχει της προσοχής -όχι
της στήριξης- εκείνο το οποίο, δυστυχώς, συναντάµε είναι µια
κριτική η οποία δεν έχει όρια. Δυστυχώς και εσείς και άλλοι συνάδελφοι του χώρου σας, αλλά και συνάδελφοι από άλλους χώρους της Αντιπολίτευσης, επαναφέρετε θέµατα περί κριτικής,
σχετικά µε τις µετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού.
Πριν από λίγο απάντησα και στον αγαπητό συνάδελφο του
χώρου µου κ. Δριβελέγκα ότι αυτό δεν µπορεί να αποτελεί πια
ένα σηµείο κριτικής, αλλά ότι πρέπει να αποτελεί ένα σηµείο αυτοκριτικής γενικότερα της δηµόσιας υπόθεσης, γιατί φθάσαµε
να είµαστε µία χώρα που έχει το µεγαλύτερο αριθµό γιατρών.
Είναι περισσότεροι οι διευθυντές από τους νοσηλευτές σήµερα
στα δηµόσια νοσοκοµεία. Αντί, λοιπόν, να ρωτήσουµε γιατί και τι
πρέπει να κάνουµε, αντίθετα ερχόµαστε και ακούµε µια στείρα
κριτική, η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
Ναι, λοιπόν, σήµερα προσπαθούµε να αλλάξουµε τα πάντα
στο χώρο της υγείας. Δεν αντιµετωπίζουµε την υγεία ως εµπόρευµα. Αντιµετωπίζουµε αυτήν την τεράστια υπόθεση ως µία
υπόθεση διαφθοράς και κατασπατάλησης του µόχθου του ελληνικού λαού. Δισεκατοµµύρια ευρώ χάνονταν σε αυτήν την τεράστια «τρύπα» µέχρι χθες και σήµερα γίνεται µια τεράστια
προσπάθεια να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
Έρχοµαι τώρα επί του συγκεκριµένου, για να µη γενικολογούµε σε σχέση µε την ερώτησή σας.
Κατ’ αρχάς, στην ορθοπεδική κλινική του Γενικού Νοσοκο-
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µείου Αιγίου σήµερα υπηρετούν δύο γιατροί και αναµένεται,
όπως πριν από λίγο είπα, µαζί µε την πρόσκληση επικουρικού
προσωπικού εντός του επόµενου εικοσαήµερου να υπάρξει και
η πρόσληψη ενός ακόµη επικουρικού γιατρού.
Σε σχέση τώρα µε το κοµµάτι που αφορά τον «Άγιο Ανδρέα»,
είναι αλήθεια ότι έγινε µεταφορά. Όπως γνωρίζετε, µια σειρά κλινικών µεταφέρθηκαν και στεγάζονταν µέχρι χθες στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. Είναι αλήθεια ότι σήµερα αυτό το νοσοκοµείο
µπορεί και επαναλειτουργεί. Εφηµερεύει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη
και Παρασκευή σε εβδοµαδιαία βάση. Έχει πρόβληµα το ιατρικό
προσωπικό της παθολογικής του κλινικής και συνεπικουρείται
από ιατρικό προσωπικό –παθολόγους- από το πανεπιστηµιακό
νοσοκοµείο.
Όπως είπα πριν από λίγο, δεν µπορεί να αποτελεί σηµείο κριτικής γιατί µετακινήθηκε ένας γιατρός και πήγε από το ένα δωµάτιο στο άλλο. Είναι αδύνατον σήµερα να συναντάµε την κριτική
από οποιονδήποτε συνάδελφο σε αυτήν την Αίθουσα, αντί να
λέµε πώς θα εξορθολογιστεί αυτή η ιστορία και πώς, επιτέλους,
εγώ ως πολίτης θα µπορέσω να έχω υψηλή παροχή ποιότητας
υγείας. Γιατί µέχρι χθες το δηµόσιο σύστηµα υγείας, δυστυχώς,
είχε µετατραπεί σε µια ιδιωτική κλινική. Ε, αυτό αλλάζουµε σήµερα, λοιπόν! Και το αλλάζουµε µε τον καλύτερο τρόπο.
Τώρα, σε σχέση µε το κοµµάτι που αφορά τις ελλείψεις του
νοσηλευτικού προσωπικού στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο,
θέλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο έχει 100% πληρότητα νοσηλευτικού προσωπικού. Σε
σχέση µε το υπόλοιπο προσωπικό –το βοηθητικό- αυτό καλύπτεται µε επικουρικό προσωπικό. Σε σχέση µε τις ελλείψεις που
υπάρχουν σε προµηθευτές, ναι, είναι αλήθεια ότι είχαµε προβλήµατα σε τρία συγκεκριµένα φάρµακα. Είναι αλήθεια, διότι υπήρχε
η πίεση από το συγκεκριµένο προµηθευτή, ο οποίος δεν αποδεχόταν τις διαβεβαιώσεις. Σήµερα δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα
και έχει κλείσει το θέµα.
Ξέρετε γιατί έχει κλείσει το θέµα; Γιατί αυτή η Κυβέρνηση έχει
ξοφλήσει τους πάντες. Έχει ξοφλήσει ό,τι χρώσταγε. Σήµερα
αυτός που έρχεται και δίνει ένα φάρµακο πληρώνεται εδώ και
τώρα! Τελειώνει το µεγάλο «πάρτι», όπου δισεκατοµµύρια ευρώ
πήγαιναν σε µία τρύπα και δεν ξέραµε πού βρίσκονταν και έτσι
εξασφαλίζαµε τη σιωπή των προµηθευτών και των λοιπών δυνάµεων του χώρου της υγείας. Γιατί ξέραµε ότι η καθυστέρηση δηµιουργούσε υπερκοστολόγηση. Εκατό φορές πάνω!
Να σας πω παραδείγµατα; Στο ΚΑΤ δόθηκαν 19 εκατοµµύρια
ευρώ σε οστικά µοσχεύµατα το 2009, ενώ 9 εκατοµµύρια µόνο
µε την ανακοίνωση ελέγχου το 2010 και 227 χιλιάδες ευρώ το
πρώτο τρίµηνο του 2011, κύριε συνάδελφε.
Αυτήν την πολιτική κάνουµε εδώ, λοιπόν, και αυτήν την πολιτική σας καλούµε να υποστηρίξετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αηδόνη.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, θα προσπεράσω το πιο σύντοµο ανέκδοτο που άκουσα σήµερα, ότι το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο έχει πληρότητα 100% σε νοσηλευτικό
προσωπικό. Θα θέλαµε να το επισκεφθείτε, για να δείτε και να
διαπιστώσετε και εσείς ο ίδιος, κύριε Υφυπουργέ, την κατάσταση
που υπάρχει στο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του
πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου και όχι µόνο.
Βεβαίως, προσπερνάω και τα περί στείρας κριτικής, διότι η
τραγική κατάσταση στον τοµέα της υγείας διαψεύδει παταγωδώς τις όποιες προσπάθειες κάνετε και στις οποίες έντεχνα
προσπαθείτε να δώσετε ένα φιλολαϊκό περιεχόµενο. Γιατί οι
αναδιαρθρώσεις που δροµολογείτε και στον τοµέα της υγείας
είναι προαποφασισµένες από καιρό. Η κρίση, βεβαίως, τις
επιταχύνει.
Στον πυρήνα αυτών των αναδιαρθρώσεων βρίσκεται η µείωση
του λεγόµενου «µισθολογικού» και «µη µισθολογικού» κόστους,
όπως το ονοµάζετε -«µη µισθολογικό» κόστος για τον εργαζόµενο σηµαίνει δαπάνες για την υγεία, την ασφάλεια και την
περίθαλψη- για να στηρίξει στρατηγικά την ανταγωνιστικότητα
και να θωρακίσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, να µειώσει
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τις εργοδοτικές εισφορές και τις κρατικές δαπάνες στον τοµέα
της υγείας, για να µπορέσετε να διαθέσετε περισσότερα
χρήµατα για το κεφάλαιο.
Έτσι οδηγείτε –αυτή είναι η στρατηγική σας επιδίωξη- στο ότι
η αποκατάσταση της υγείας πρέπει να είναι ατοµική υπόθεση του
καθενός, ανάλογα µε το βαλάντιό του. Γι’ αυτό λέµε ότι
µετατρέπετε την υγεία σε εµπόρευµα, από τη στιγµή µάλιστα
που µε τη συγκεκριµένη πολιτική δίνετε τροφή και ευνοϊκό
έδαφος να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δράση στον τοµέα της
υγείας.
Τι επιδιώκει η Κυβέρνηση µε τις αναδιαρθρώσεις που προωθεί
στον τοµέα της υγείας; Τη συνολική –εµείς το λέµε καθαράεπιδείνωση των όρων παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
για τους ασθενείς των λαϊκών στρωµάτων -ταυτόχρονα αυτή θα
είναι πανάκριβη- και, βεβαίως, την επιδείνωση της θέσης των
εργαζόµενων στον τοµέα της υγείας και την εντατικοποίηση.
Το τρίπτυχο που ακολουθείτε είναι: Εµπορευµατοποίηση,
ιδιωτικοποιήσεις και περικοπές. Αυτές είναι οι βασικές σας
επιλογές. Το όχηµα µε το οποίο θέλετε να επιβάλετε αυτήν τη
στρατηγική σας είναι η λογική περί βιωσιµότητας των νοσοκοµειακών µονάδων. Κριτήριο σε αυτήν τη βιωσιµότητα είναι η
κερδοφορία τους σε επιχειρηµατική βάση, στο όνοµα και στη
λογική των αυτόνοµων οικονοµικών µονάδων.
Βασικός άξονας είναι οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Ήδη
υπάρχει η διοικητική συνένωση του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του Πατρών µε τον «Άγιο Ανδρέα». Αυτά τα οποία βγήκαν
ως µελέτες προτείνουν την κατάργηση του «Καραµανδάνειου»
και του Νοσοκοµείου Θώρακος, δύο εξειδικευµένων νοσοκοµείων στην περιοχή της Αχαΐας, και τη µετατροπή του Νοσοκοµείου Καλαβρύτων σε κέντρο υγείας.
Εµείς θα αντιπαλέψουµε αυτήν τη λογική, όχι γιατί θέλουµε να
παραµείνει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκοµεία,
αλλά γιατί ξέρουµε πολύ καλά, µε µαθηµατική ακρίβεια ότι οι
συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν σε ραγδαία επιδείνωση τις θέσεις.
Στο κάτω-κάτω της γραφής εδώ πέρα δεν λέτε κουβέντα για
τις τεράστιες τραγικές ελλείψεις που επιδεινώνουν την κατάσταση. Είναι δυνατόν να µην υπάρχει ούτε ένα οργανωµένο
καρδιοχειρουργικό κέντρο σε ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα, µε
αποτέλεσµα τεράστιο κόστος σε ζωές και τεράστια οικονοµική
δαπάνη, για να µεταφέρονται στην Αθήνα;
Είναι δυνατόν να µην υπάρχει κέντρο αποκατάστασης και γι’
αυτούς από τα τροχαία ατυχήµατα και γι’ αυτούς που έχουν
διάφορες άλλες παθήσεις, για να κερδίζει τεράστια ποσά και από
τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και από τους ίδιους το ιδιωτικό
νοσοκοµείο, που έχει δηµιουργηθεί ως κέντρο αποκατάστασης
εκεί, όταν καρκινοβατεί επί δεκαετίες το «κουφάρι», που λέγεται
«Κέντρο Αποκατάστασης του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου»
και όταν µιλάτε για εξορθολογισµό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ πέρα κάνετε µια
διαστροφή της πραγµατικότητας, µε το επιχείρηµα που προωθείτε, ότι η υγεία του λαού κοστίζει ακριβά, όταν ξέρετε και εσείς
πολύ καλά ότι δεν ευθύνονται ούτε οι εργαζόµενοι ούτε οι
ασθενείς και ότι τις τιµές και το κόστος το διαµορφώνουν τα
µονοπώλια της βιοϊατρικής τεχνολογίας, των φαρµάκων, του
υγειονοµικού και αναλώσιµου υλικού, οι επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας. Προβάλλετε τα
φαινόµενα της διαφθοράς και της σήψης, στα οποία και η
σηµερινή Κυβέρνηση και οι προηγούµενες είναι υπεύθυνες, για
να κρύψετε ότι αυτά τα φαινόµενα είναι σύµφυτα της λογικής
της εµπορευµατοποίησης της υγείας.
Έτσι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η βασική αντίφαση η οποία υπάρχει είναι πως δεν µπορεί η επιστήµη και η τεχνολογία να έχει
τόσες δυνατότητες και να υποβαθµίζεται ραγδαία η παρεχόµενη
υπηρεσία υγείας στα λαϊκά στρώµατα. Θα υποβαθµιστεί ακόµη
περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος χρόνου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς, λοιπόν, λέµε
καθαρά ότι θα αντιπαλέψουµε µε κάθε τρόπο αυτήν την πολιτική,
η οποία οδηγεί στη ραγδαία επιδείνωση της θέσης της παρεχόµενης υπηρεσίας υγείας για τα λαϊκά στρώµατα και ταυτόχρονα
στη ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζόµενων στα
νοσηλευτικά ιδρύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ξανά το λόγο για τρία λεπτά και
ολοκληρώνετε τον κύκλο των ερωτήσεών σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Άκουσα τον τεράστιο οίστρο του κ. Καραθανασόπουλου και πραγµατικά «περπάτησα» σε µια ιστορία µεταφυσικής υπόθεσης. Ας έρθουµε, όµως, στην πραγµατικότητα, κύριε
Καραθανασόπουλε.
Κατ’ αρχάς δεν χρησιµοποίησα κανένα ανέκδοτο! Σε ό,τι
αφορά, λοιπόν, το Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών
σχετικά µε το νοσηλευτικό προσωπικό θα επαναλάβω ότι η
πληρότητα είναι σχεδόν 100%. Αν τώρα εσείς αυτά που λέµε εδώ
µέσα τα θεωρείτε ανέκδοτα, είναι δική σας υπόθεση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η πραγµατικότητα τα
διαψεύδει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είµαστε συγκεκριµένοι. Δεν θέλετε να ακούσετε;
Σας άκουσα µε τεράστια προσοχή.
Εδώ, λοιπόν, µιλάµε µε νούµερα, τα οποία µπορείτε πολύ
εύκολα να τα αµφισβητήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οι αριθµοί ευηµερούν
και οι ασθενείς καρκινοβατούν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Περί ανεκδότων ιστορία, λοιπόν!
Δεύτερον, είναι καλό να λαϊκίζουµε εδώ µέσα και να λέµε
ιστορίες: Να µιλάµε για «Καρµανδάνειο», για κατάργηση κ.λπ.
Πού το ακούσατε; Από ποια πολιτική ηγεσία το ακούσατε αυτό;
Μπορείτε να µου πείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η εισήγησή σας δεν
είναι αυτή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Να διαβάζετε παρακαλώ πάρα πολύ και αυτά που
δεν θέλετε να ακούσετε ή να δείτε. Να διαβάζετε και αυτά!
Είναι σαφής η δήλωση, λοιπόν, του Υπουργού την πρώτη
στιγµή που προέκυψε το πρόβληµα ότι δεν τίθεται τέτοιο θέµα
και ιδιαίτερα γι’ αυτό το νοσοκοµείο που πριν από λίγο αναφέρατε. Πώς, λοιπόν, εσείς είδατε σε κυβερνητικά χείλη ή σε γραπτά κείµενα τέτοια δήλωση; Γι’ αυτό λέµε στην πραγµατικότητα,
εδώ να δούµε τα προβλήµατα.
Στο κοµµάτι που αφορά την κριτική σας που εµάς, υποτίθεται,
µας αφορά, σε σχέση µε το ότι το κόστος υγείας το διαµορφώνουν οι εργαζόµενοι, από ποιον το ακούσατε; Πότε το ακούσατε;
Πού; Μήπως το είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου; Το είπε ο κ. Λοβέρδος; Το είπε κανείς Υφυπουργός αυτής της Κυβέρνησης;
Ποτέ δεν ακούστηκε τέτοια κουβέντα από κανέναν ότι για το κόστος στην υγεία φταίνε οι εργαζόµενοι και οι µισθοί τους.
Αντίθετα, αυτό που λέµε εδώ πέρα και φωνάζουµε είναι ότι
υπήρχε ένα πλιάτσικο τεράστιο, που είχε συνεργούς, συνενόχους και υπεύθυνους σε αυτό το χώρο. Αυτό αντιµετωπίζουµε
τώρα µε τον καλύτερο τρόπο. Γιατί εάν και εφόσον δείτε τα στοιχεία -µπορείτε να ανοίξετε το esynet και να δείτε τι γίνεται στον
κόσµο πια της δηµόσιας υγείας- θα δείτε τι γίνεται. Θα σας πω
ένα απλό παράδειγµα, µόνο: Το ατοµικό συνταγολόγιο, ξέρετε
πόσο µας έχει βοηθήσει; Μπείτε, λοιπόν, και δείτε και µια άλλη
πηγή, πέρα από τα «Άπαντα του Λένιν». Υπάρχουν και άλλες
πηγές πληροφόρησης, για να δείτε ποια είναι η πραγµατικότητα
γύρω µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καταφεύγετε στον αντικοµµουνισµό. Δεν σας περιποιεί τιµή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Λέω ότι υπάρχουν και άλλες πηγές πληροφόρησης για να δείτε ποια είναι η πραγµατικότητα. Μην την αρνείστε
την πραγµατικότητα, όµως. Αυτή είναι, τι να κάνουµε! Αυτή η
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χώρα σήµερα δίνει µια µάχη επιβίωσης και αυτή τη µάχη επιβίωσης την υπερασπιζόµαστε µε τον καλύτερο τρόπο στο χώρο της
υγείας αλλά και παντού. Αυτό κάνουµε, λοιπόν.
Αλλά εσείς για να µπορέσετε να απαντήσετε σ’ αυτό, πρέπει
να δείτε και τι γίνεται γύρω σας. Καλή είναι η υπόθεση της διαδροµής µας στη µεταφυσική υπόθεση. Πολύ καλή είναι. Μπορούµε να ταξιδέψουµε εκεί και να κάνουµε τα καλύτερα όνειρα.
Θα είναι το τέλειο για µας, αλλά δυστυχώς εδώ υπάρχει µια δυσκολία, γιατί µας χτυπάει το καµπανάκι και µας λέει να γίνουµε
υπεύθυνοι και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τα αντιµετωπίζουµε, λοιπόν, µε τέτοιον τρόπο, που προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις και δίνουµε λύσεις. Στις 31 Μαρτίου
έκλεισε η υπόθεση της µηχανοργάνωσης στα νοσοκοµεία. Μπορούµε σήµερα να µάθουµε σε κάθε νοσοκοµείο, πόσες γάζες ξοδεύονται και γιατί. Αυτό είναι, λοιπόν, το όνειρο της µεταφυσικής
υπόθεσης που έγινε πραγµατικότητα, όχι αυτά που µας λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Αηδόνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής, ούτε ένα ούτε δυο ούτε τρία ούτε τέσσερα παιδιά του
Πειραιά, αλλά είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο του Πειραιά.
Είµαι πολύ συγκινηµένος που είστε εδώ.
Η Βουλή σας καλωσορίζει, παιδιά του Πειραιά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµόν 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο κ. Τηλέµαχος Χυτήρης.
Την ερώτησή του θα µας αναπτύξει ο ίδιος ο κ. Δαβάκης, για δύο
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς ήθελα να κάνω µια επισήµανση και να διατυπώσω
ένα παράπονο το οποίο κατ’ εξακολούθηση µου γεννάται, όταν
έχουµε κάποια κοινοβουλευτική διαδικασία σε θέµατα πολιτισµού. Εκών-άκων ο κ. Χυτήρης έρχεται για να υπερασπιστεί µια
πολιτική, ασχέτως αρµοδιοτήτων ή ευθυνών, την οποία έχω την
αίσθηση –µπορεί να κάνω και λάθος- ότι ο ίδιος δεν χαράσσει.
Για πολλοστή φορά ο κ. Χυτήρης έρχεται να απαντήσει σε θέµατα αρµοδιότητας του κ. Γερουλάνου, ο οποίος δεν θα πω ότι
απαξιοί –είναι µια βαριά έκφραση- αλλά αποφεύγει να απαντήσει
σε θέµατα της αρµοδιότητάς του και καλό θα είναι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν θα έχετε, όµως,
το χρόνο να αναπτύξετε το ερώτηµά σας. Ακούστηκε αυτό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε να ολοκληρώσω την ανάπτυξη της ερωτήσεώς µου. Πρέπει να τοποθετηθώ
και σε αυτό, γιατί είναι διαδικαστικής σηµασίας. Γνωρίζω τη συµπάθεια που έχετε στον κ. Γερουλάνο και εσείς …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικά το κουδούνι
λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτό το καµπανάκι
που ακούσατε, θα χτυπήσει και δεν θα έχετε χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ για την ενηµέρωση.
Εν πάση περιπτώσει, η συγκυρία ή η ειρωνεία της τύχης έφερε
µια ερώτηση την οποία κατέθεσα πριν από πενήντα ηµέρες περίπου να συζητείται σήµερα, αφού προκρίθηκε από το κόµµα µου
και είναι το ζήτηµα των ωραρίων των αρχαιολογικών χώρων. Μάλιστα, κατά συγκυρία –δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω- πριν
από ένα εικοσιτετράωρο ανακοινώθηκε η λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, το ωράριο πολλών αρχαιολογικών χώρων, όχι
όλων.
Η ουσία, λοιπόν, της ερώτησής µου, κύριε Πρόεδρε και κύριε
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Υπουργέ, είναι επιτέλους πότε θα υπάρχει ένα σταθερό, µόνιµο,
απλό, παντού –και όταν λέω παντού, εννοώ σε αυτούς οι οποίοι
ασχολούνται και µε τα αρχαιολογικά ζητήµατα, αλλά και τους
τουριστικούς πράκτορες- ανακοινώσιµο και ξεκάθαρο πρόγραµµα ανοίγµατος και κλεισίµατος των αρχαιολογικών µας
χώρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει, επιτέλους, να σταµατήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό
ήθελα να πω και θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ και
εγώ πάρα πολύ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Τηλέµαχος Χυτήρης έχει το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω την εισαγωγή του αγαπητού συναδέλφου. Το Υπουργείο
εκπροσωπείται, κύριε συνάδελφε και απαντάει στην ερώτησή
σας.
Μπαίνω επί της ουσίας. Έχω την εντύπωση ότι ορθώς ρωτάτε
το Υπουργείο για θέµατα τα οποία απασχολούν όλους µας, αλλά
φοβάµαι ότι πάσχει η ερώτησή σας από κακή πληροφόρηση ή
έστω αυτό το οποίο αφήσατε να εννοηθεί, ότι από την ηµέρα την
οποία την καταθέσατε µέχρι σήµερα, έχετε δει ότι έχουν συµβεί
πολλά. Όντως, θα µπορούσα να συµφωνήσω µαζί σας όταν λέτε
ότι πρέπει να υπάρχει σταθερό ωράριο επίσκεψης στα µουσεία,
να το ξέρουν όλοι και κυρίως οι τουρίστες. Θα ακούσατε ήδη ότι
για πρώτη φορά και το Μουσείο της Ακρόπολης και το Βυζαντινό
Μουσείο θα έχουν ένα τέτοιο ωράριο, από το πρωί στις οκτώµισι
ως τις οκτώ το βράδυ αντίστοιχα, για όλο το χρόνο. Αυτό
συµβαίνει για πρώτη φορά.
Όσον αφορά τα ωράρια των λοιπών µουσείων, έχει βγει
σχετικός κατάλογος µε είκοσι εννέα µουσεία µέχρι τώρα, διότι
τρέχει και η διαδικασία του ΑΣΕΠ για την περίπτωση των
αρχαιοφυλάκων, όπως ξέρετε. Έχει βγει, λοιπόν, ο σχετικός
κατάλογος µε τα είκοσι εννέα µουσεία τα οποία λειτουργούν από
το οκτώ το πρωί µέχρι τις οκτώ το βράδυ. Αυτό είναι πολύ
σπουδαίο. Στον κατάλογο αυτόν προστίθενται, όπως σας είπα,
κάθε ηµέρα και περισσότερα µουσεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όλο αυτό δεν έγινε µε κάποια καθυστέρηση, όπως λέτε στην
ερώτησή σας, διότι η εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου έχει γίνει από τις 16 Μαρτίου και η απαραίτητη πράξη
απόφασης πρόσληψης από το Υπουργείο έγινε στις 22 Μαρτίου.
Εποµένως, τα πράγµατα κινήθηκαν εγκαίρως και φτάσαµε στο
σηµείο τώρα που, όπως γνωρίζουµε όλοι µας, η τουριστική
περίοδος έχει ανοίξει, να είναι τα µουσεία έτοιµα να υποδεχθούν
τους τουρίστες και τους επισκέπτες.
Υπάρχουν και άλλα ερωτήµατα που δεν προλάβατε να αναπτύξετε στην πρωτολογία σας, όπως η αναβάθµιση, τα οποία και
εγώ λόγω τέλους του χρόνου τα αφήνω για τη δευτερολογία
µου. Μιλάω για την αναβάθµιση των µουσειακών χώρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Αγαπητέ, κύριε συνάδελφε, κύριε Αθανάσιε Δαβάκη, έχετε το
λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να ενηµερώσω τον κύριο Υπουργό –και το λέω σχηµατικά γιατί το ξέρει- ότι για πρώτη φορά ανακοινώνονται ωράρια
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων περίπου στα τέλη Μαΐου.
Δεν έχει ξανασυµβεί ποτέ.
Αυτό συµβαίνει. Εσείς το βάζετε στην αιτιολογική βάση της
πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου. Εγώ σας λέω ότι ακόµη
κι αυτό είναι λάθος. Για το ασύγκριτο πλεονέκτηµα που έχει αυτή
η χώρα, τον αρχαιολογικό πλούτο της, όλες αυτές οι πράξεις κι
όλοι αυτοί οι σχεδιασµοί θα έπρεπε να γίνονται έγκαιρα, δεδοµένης και της αργοπορίας του ΑΣΕΠ.
Εδώ θα κάνω µία παρένθεση, για να πω το εξής. Το Εθνικό
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Αρχαιολογικό Μουσείο, η «ναυαρχίδα» των µουσείων µας, παραµένει στο παλαιό ωράριο, διότι οι τρεισήµισι χιλιάδες-τέσσερις
χιλιάδες υποψήφιοι αρχαιοφύλακες, φυλακτικό προσωπικό, δεν
µπορούν να καλυφθούν µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ ακόµη,
όπως κι η Αρχαία Ολυµπία. Είναι µε το παλιό ωράριο. Δεν έχουν
ανακοινωθεί δηλαδή στο δελτίο Τύπου σας, στις 17 Μαΐου. Πρέπει, λοιπόν, επιτέλους να υπάρξουν πιο εργώδεις ρυθµοί και µία
καλύτερη προετοιµασία εκ µέρους του Υπουργείου Πολιτισµού
όσον αφορά τη σχετική διαδικασία, που πολύ σωστά αναπτύξατε.
Επίσης, πρέπει επιτέλους –και µε αυτό που λέω δεν νοµίζω ότι
παραβιάζω ανοικτές θύρες, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητανα γίνει µία σωστή έρευνα, επισήµανση, διαδικασία για το ποιες
ώρες κόβονται τα περισσότερα εισιτήρια. Τα µουσεία µας, κύριε
Πρόεδρε, είναι κλειστά όταν πρέπει να είναι ανοιχτά και είναι
ανοιχτά όταν πρέπει να είναι κλειστά. Ποιος θα πάει στις 7.00’ ή
7.30’ η ώρα το πρωί σ’ ένα µουσείο, όταν εκείνη την ώρα, µε
βάση τη διαδικασία αλλά και τη συνήθη πρακτική, δεν κυκλοφορούν τουρίστες σ’ αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους; Αυτή
τη στιγµή βλέπουµε στις 14.30’ οι διάφοροι αρχαιοφύλακες µε
τη σφυρίχτρα να καλούν τους τουρίστες να βγουν έξω, όταν γι’
αυτούς είναι η πιο διαδεδοµένη κι η πιο συνήθης ώρα που επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους.
Πρέπει να φύγουµε από τη λογική αυτή. Πρέπει από εδώ και
µπρος –και το λέω συναινετικά αυτό, κύριε Υπουργέ, που καλείστε να άρετε τις αµαρτίες άλλων αυτή τη στιγµή, διότι αυτό συµβαίνει– να υπάρξει ένα απλό, συγκεκριµένο, σαφές πρόγραµµα
λειτουργίας των µουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Τα κάστρα είναι µε το παλιό ωράριο, µεσούσης της περιόδου. Όταν
ξεκινάει το Πάσχα των Καθολικών, που συνήθως είναι το καµπανάκι ενάρξεως της τουριστικής περιόδου, και που φέτος συνέπεσε και µε το δικό µας Πάσχα, πρέπει να είµαστε πανέτοιµοι
ούτως ώστε και οι πράκτορες των τουριστικών ταξιδίων να γνωρίζουν.
Σας λέω χαρακτηριστικά το εξής, που λέει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού: «Και όλα αυτά», που αναφέρουν πιο πάνω, «από την απίστευτη αδιαφορία για τον τουρισµό,
που δεν έχει επιτρέψει ακόµη την πρόσληψη του απαιτούµενου
εποχικού προσωπικού». Απευθύνεται σ’ εσάς, σ’ εµάς, σ’ όλο το
πολιτικό σύστηµα, και λέει: «Μετράτε το πόσα θα πληρώσετε για
την πρόσληψη των αρχαιοφυλάκων ένα µήνα νωρίτερα και δεν
µετράτε τα δεκαπλάσια που θα χάσει η χώρα µας απ’ όλα αυτά
που αναφέρονται στην επιστολή µας». Σκεφθείτε το λίγο. Κάντε
µια συνδυαστική σκέψη, κύριε Γερουλάνε, -που πιστεύω ότι µπορεί να µας ακούτε τώρα-, αλλά κι εσείς, κύριε Χυτήρη, που είστε
παρών, και δείτε ότι αυτά τα οποία χάνουµε, για ένα µήνα λιγότερο, το να προλάβουµε δηλαδή την πρόσληψη αρχαιοφυλάκων,
είναι πολύ περισσότερα απ’ αυτά τα οποία πάµε να κερδίσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει µια καλύτερη συνδυαστική
σκέψη και κάτι σηµαντικότερο, σοβαρότερο όσον αφορά το ζήτηµα της πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δαβάκη.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Χυτήρης.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Αγαπητέ συνάδελφε, θα µπορούσα να
δεχθώ το συναινετικό τρόπο µε τον οποίο αναφέρεστε και θέλετε
τα µουσεία να ανοίγουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά την περίοδο του χρόνου και να είναι σε µεγαλύτερο εύρος ανοιχτά και
διαθέσιµα. Όµως πρέπει να σας πω ότι δεν µπορούµε να φύγουµε –και φαντάζοµαι ότι κι εσείς θα το εγκρίνετε αυτό- από το
ΑΣΕΠ, που για δεύτερη χρονιά επεµβαίνει στις προσλήψεις εποχικού και φυλακτικού προσωπικού των µουσείων. Είναι κάτι το
οποίο ισχύει παντού και πρέπει να ισχύει και σ’ αυτή την περίπτωση. Διότι, όπως αντιλαµβάνεστε, κατά το παρελθόν έγιναν
διάφορα και στο κοµµάτι αυτό.
Εποµένως αν θέλουµε να διορθώσουµε τα πράγµατα και να
υπάρχει όντως διαφάνεια, θα πρέπει να ακολουθήσουµε αυτό:
Ίσως -και νοµίζω ότι αυτό θα συµβεί- κάθε χρόνο οι διαδικασίες
αυτές να αρχίζουν νωρίτερα, εις τρόπον ώστε από πολύ πιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νωρίς να είναι ανοιχτά τα µουσεία.
Δεν κατάλαβα γιατί λέτε να µην είναι από τις 8.00’ το πρωί
µέχρι τις 8.00’ το βράδυ, αλλά να αρχίζουν το µεσηµέρι. Αυτό
είναι κάτι το οποίο δεν νοµίζω ότι χρήζει συζήτησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι µία απαίτηση…
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Αυτό που έχει σηµασία όµως –κι ήθελα
να σας το πω αυτό- και το οποίο εµπεριέχεται στην ερώτησή σας,
είναι και το ποια µουσεία επισκέπτονται. Δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι η αναβάθµιση των µουσείων αυτών καθ’
εαυτών. Κι αυτό έχει µεγάλη σηµασία, όπως αντιλαµβάνεστε.
Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόγραµµα αναβάθµισης
όλων των µουσείων, το οποίο θα διαρκέσει τρία χρόνια. Αυτός
είναι ο σχεδιασµός. Μου δίνεται η ευκαιρία να πω, όσον αφορά
τα οικονοµικά, ότι υπάρχει 1,5 εκατοµµύριο από το ΤΑΠ, 3,5 εκατοµµύρια από τον ΟΠΑΠ, 15 εκατοµµύρια δηλαδή στο βάθος
αυτής της τριετίας του σχεδιασµού µας και ταυτόχρονα, περίπου
5 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ. Όλα αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν, διότι χρειάζεται τα µουσεία µας να βρίσκονται και στο
βήµα των καιρών όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών
και των τουριστών. Γι’ αυτό και γίνεται αυτό.
Ταυτόχρονα, λόγω των καιρών και της οικονοµικής κρίσης που
διάγουµε, υπάρχει και µια καλύτερη διαχείριση, γενικότερα, των
οικονοµικών των Υπουργείων. Αρκεί να σας πω ένα παράδειγµα,
ότι µέχρι τώρα τα φυλλάδια, που τα έκανε κάθε µουσείο από
µόνο του, κόστιζαν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τώρα που τα κάνει
η κεντρική υπηρεσία. Είναι πολύ περισσότερα τα φυλλάδια. Είναι
πέντε εκατοµµύρια φυλλάδια τώρα, ενώ παλαιότερα ήταν πολύ
λιγότερα, και ταυτόχρονα κοστίζουν λιγότερο.
Θέλω να πω ότι, όπως απέδειξε και η χθεσινή Ηµέρα των Μουσείων, όπου τα µουσεία άνοιξαν σ’ όλη τη χώρα, δέχθηκαν δωρεάν τους επισκέπτες και έγιναν εκδηλώσεις παντού, υπάρχει
µία ειδική µέριµνα και γίνονται σταθερά βήµατα αναβάθµισης
των µουσείων, πέρα από το ότι γίνονται και νέα µουσεία, όπως
θα έχετε υπ’ όψιν σας. Κι αυτό είναι αρκετά σηµαντικό όσον
αφορά το στόχο της προβολής της χώρας µας, της ιστορίας της
και των παραδόσεών της. Πρώτα απ’ όλα κάθε ξένος αρχίζει µε
µία επίσκεψή του στα µουσεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Χυτήρη.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 876/16-5-2011, επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου, προς τον Υπουργό Εξωτερικών –εν προκειµένω, παρούσα είναι η κ. Ξενογιαννακοπούλου, η
οποία και θα απαντήσει- σχετικά µε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον ΟΗΕ.
Το λόγο έχει ο κ. Χρυσανθακόπουλος για δύο λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
έθεσα αυτή την επίκαιρη ερώτηση ακριβώς για να ζητήσω από
την Κυβέρνηση να προσδιορίσει συγκεκριµένες ενέργειες που
έχει κάνει ή τι ακόµη προτίθεται να πράξει όσον αφορά το ζήτηµα
της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας από µεγάλους οργανισµούς, όπως ο ΟΗΕ, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αυτή τη στιγµή, δυστυχώς, µετά από τις κινήσεις ελληνοτουρκικής φιλίας, µετά από τις κοινές συνεδριάσεις, είναι προκλητική
η επίσκεψη που θα έχουµε από κουστωδία αυτοκινήτων σήµερα,
ανήµερα της µνήµης της Γενοκτονίας. Οι αυτοκινητιστές της
Κωνσταντινούπολης επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να πάνε
στο σπίτι του Κεµάλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι ενέργειες προκλητικές και η Κυβέρνηση οφείλει να έχει σαφή θέση στα ζητήµατα.
Έχουµε και την επίσκεψη της κ. Εµινέ στη Θράκη, για την περιτοµή του εγγονού του Σαδίκ. Είναι ταυτόχρονες κινήσεις που θέλουν να προσβάλουν τον Ελληνισµό, διότι δεν έχουν ζητήσει
ποτέ συγγνώµη. Δεν έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία. Δεν αποτελεί αυτό προϋπόθεση συµµετοχής τους σε διεθνείς οργανισµούς, σε ειρηνευτικές αποστολές, στη διαδικασία ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βλέπουµε µία αδράνεια από το Υπουργείο Εξωτερικών και αι-
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σθανόµαστε ότι αντιµετωπίζει παθητικά και φοβικά την περίπτωση της Τουρκίας, την οποία δεν αναγκάζει να προσαρµοστεί
στο σύγχρονο γίγνεσθαι, στις νέες αξιακές αρχές παγκόσµια,
που επιβάλλουν το να ζητάει συγγνώµη το τουρκικό κοινοβούλιο
και να εκφέρει έµπρακτη µετάνοια απέναντι στα θύµατα των γενοκτονιών, όπως των Αρµενίων, των Ελλήνων του Πόντου, της
Ιωνίας, των Ασσυρίων, της Ανατολικής Θράκης. Δεν βλέπουµε να
υπάρχουν βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και δεν
ασκείται πίεση εκ µέρους της ελληνικής πολιτείας και συγκεκριµένα από την ελληνική Κυβέρνηση, που έχει και την ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
Μας δώσατε την ευκαιρία να δούµε και την κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πέραν του σοβαρού του θέµατος, µας θύµισε
ο Υπουργός Υγείας το µεγάλο έργο που τόσο διακριτικά επιτελέσατε ξεχρεώνοντας την υγεία.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Eυχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και για την αναφορά σας στο θέµα αυτό.
Αγαπητέ συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα 19
Μαΐου τιµούµε µε σεβασµό και συγκίνηση τη µνήµη των θυµάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. Όπως κάθε
χρόνο εκπληρώνουµε ένα ηθικό, ιστορικό και εθνικό καθήκον για
τη Γενοκτονία αυτή, που την περίοδο 1916-1923 οδήγησε στην
εξόντωση πάνω από τριακόσιους πενήντα τρεις χιλιάδες επίσηµα καταγεγραµµένους Έλληνες του Πόντου.
Η Βουλή των Ελλήνων, επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου αποφάσισε οµόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου, µέρα εθνικής µνήµης, απόδοσης τιµής
και ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας από την ελληνική πολιτεία
και τον ελληνισµό όπου γης.
Ο Ποντιακός Ελληνισµός, παρά τη µεγάλη τραγωδία που
έζησε, τη σκληρή προσφυγιά, τις δραµατικές µνήµες εκεί όπου
εγκαταστάθηκε, είτε στη χώρα µας, είτε στο εξωτερικό, αποτέλεσε και αποτελεί δύναµη δηµιουργίας, ανάπτυξης και προόδου,
διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανή την παράδοσή του και την περηφάνια της ιστορίας του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ιστορική µνήµη είναι κρίσιµη για την
εθνική µας συνείδηση, την αυτογνωσία και την παιδεία της νέας
γενιάς της πατρίδας µας. Η χώρα µας, αγαπητέ συνάδελφε,
χωρίς κανένα φοβικό σύνδροµο επιδιώκει συστηµατικά την αναγνώριση και την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Βασικός γνώµονας στη διαµόρφωση της εξωτερικής µας πολιτικής υπήρξε ανέκαθεν η οικοδόµηση σχέσεων στη βάση των
αρχών της ειρήνης, του Διεθνούς Δικαίου, της καλής γειτονίας,
πράγµα που µεταξύ άλλων είναι εφικτό µόνο µέσα από την επικράτηση της ιστορικής αλήθειας και τη διατήρηση της ιστορικής
επίγνωσης των σηµαντικών γεγονότων και των σταθµών της ιστορίας.
Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση
δεν απεµπολεί καµµία πολιτική και διπλωµατική επιλογή. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, υποστηρίζει οτιδήποτε αναδεικνύει την
ιστορική αλήθεια.
Και επειδή αναφερθήκατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
θέλω να σας πω και µία προσωπική µου εµπειρία -και να κλείσω
µ’ αυτό- ότι διακοµµατικά, µε κοινή προσπάθεια - την περίοδο
που ήµουν και εγώ Ευρωβουλευτής -οι Έλληνες Ευρωβουλευτές
από όλα τα κόµµατα δώσαµε µάχη για να υπάρξει η αποτύπωση,
όσον αφορά και στη Γενοκτονία των Ποντίων, όπως και των Αρµενίων, στα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος):
Ευχαριστούµε
πολύ την Υπουργό κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
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σαφώς και η ελληνική Βουλή έχει πράξει το καθήκον της και
σαφώς οι Έλληνες Ευρωβουλευτές έχουν πατριωτισµό και
σαφώς τα µεµονωµένα άτοµα διατηρούν στο ακέραιο το αίσθηµα
ευθύνης, αλλά και συναισθηµατικά το ρίγος που τους διαπερνά
απέναντι σε µία εθνοκάθαρση, την οποία υπέστη ο Ελληνισµός
του Πόντου, σε µια Γενοκτονία, σε έναν ξεριζωµό, στους βιασµούς, στις εκτοπίσεις, στην υιοθέτηση των ορφανών του Πόντου αναγκαστικά από Τούρκους, δηλαδή στη δηµιουργία
συνθηκών παιδοµαζώµατος.
Και καταλαβαίνετε ότι µε αυτά τα δεδοµένα εµείς θέλουµε να
πορευθούµε στον αιώνα που διανύουµε, έχοντας πράγµατι περηφάνια και αξιοπρέπεια. Και µας την υπενθυµίζουν οι πρωτοβουλίες των Ποντιακών Σωµατείων που και σήµερα απευθύνθηκαν στη Βουλή ζητώντας πρωτοβουλίες και δράσεις. Γιατί από
µόνοι τους οι Έλληνες της Διασποράς στη Νότιο Αυστραλία,
αξιότιµοι Βουλευτές στο σουηδικό κοινοβούλιο, σε πολιτείες των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής έχουν κινηθεί. Ακόµα και σήµερα πρέπει να πούµε ότι και η Κυπριακή Δηµοκρατία, η κυπριακή Βουλή έχει θεσπίσει Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ποντίων. Οι Έλληνες παντού κάνουν το καθήκον τους.
Το ερώτηµα είναι: Το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτές τις αναγνωρίσεις ποια πρωτοβουλία είχε, εάν αυτό ήταν που έσπρωξε,
βοήθησε και δηµιούργησε τους όρους αναγνώρισης ή απλά απολαµβάνει τεσσάρων, πέντε αναγνωρίσεων, που υπάρχουν αυτή
τη στιγµή δίχως µία γενικευµένη δράση. Αν, δηλαδή, το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιείται και αναδεικνύει το ζήτηµα, αν
υπάρχουν έγγραφα –και να µας τα πείτε σήµερα- που δίνουν
οδηγίες στους Έλληνες διπλωµάτες να προωθήσουν τα βιβλία
µνήµης που έχει τυπώσει και σε ξενόγλωσσο επίπεδο η ελληνική
Βουλή, για να γνωρίσουν τη Γενοκτονία. Διότι το ζήτηµα δεν είναι
θέµα εσωτερικής δικής µας αλληλοεπιβεβαίωσης. Γιατί ούτε και
στο εσωτερικό, στα βιβλία της Ιστορίας περιγράφεται η ιστορία
του Πόντου και ούτε επίσης η µονοµερής ελληνική διάθεση απέναντι στην Τουρκία µπορεί να εκµαυλίσει τους γείτονες, ώστε να
παραδεχθούν τα ιστορικά τους λάθη ή τις ευθύνες τους και να
ζητήσουν συγγνώµη.
Αλλά αυτά είναι προαπαιτούµενα. Διότι πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στους διπλωµάτες της Τουρκίας και δεν θέτει ζήτηµα
άµεσα να λυθούν τα ζητήµατα αυτά: «Εδώ και τώρα ή φεύγω από
το Συνέδριό σας ή λέτε ένα συγγνώµη στα θύµατα, στις οικογένειες, στους απογόνους τους». Αυτά είναι θέµατα που αναδεικνύουν το ύψος τελικά των ευθυνών του καθένα. Δεν µπορεί να
κινείται το Διπλωµατικό Σώµα χωρίς τη βούληση τη δική σας. Οι
δικοί σας εγκύκλιοι χρειάζονται, η δική σας κατεύθυνση, το χρονοδιάγραµµα, η συγκεκριµένη µεθοδολογία για να κάνουµε τα
βήµατα µπροστά.
Εµείς για να διασφαλίσουµε ακόµα περισσότερο αυτήν την
εξέλιξη καταθέσαµε στη Βουλή πρόταση νόµου ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός «Ουσιαστική αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ποντίων από το ελληνικό κράτος και προώθηση της διεθνούς
αναγνώρισής του», ώστε να παρεµποδίσουµε την προσβλητική
για εµάς διαρκή κατάθεση στεφάνων στους αυτουργούς της Γενοκτονίας και ταυτόχρονα να θεσπιστεί συγκεκριµένος υπηρεσιακός µηχανισµός, όπως προτείνει ο νόµος, ο οποίος θα κινήσει
παγκόσµια µία τέτοια διαδικασία για να έχουµε αποτελέσµατα.
Διότι απ’ ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Εξωτερικών εύχεται σε
εµάς, δεν ενεργεί συγκεκριµένα.
Αν έχετε να πείτε συγκεκριµένες ενέργειες, µε συγκεκριµένες
ηµεροµηνίες, αριθµούς πρωτοκόλλου, σχετικά µε το τι έχετε
πράξει, σε ποιους οργανισµούς, σε ποιες γενικές συνελεύσεις
του ΟΗΕ, σε ποιες δράσεις κινείστε, για να γίνει πραγµατικά η
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων παγκόσµιο ζήτηµα και
διεθνοποιηµένο, να µας το πείτε σήµερα.
Διαφορετικά για τα υπόλοιπα ελάτε το απόγευµα στη συγκέντρωση που θα γίνει Σύνταγµα ή στη Θεσσαλονίκη, στις δύο µεγάλες εκδηλώσεις, να εξηγήσετε σε αυτόν τον κόσµο ποιες είναι
οι ενέργειές σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος):
Ευχαριστούµε
πολύ τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
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Η Υπουργός Εξωτερικών κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, και αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι σήµερα είναι µία ηµέρα µνήµης, σεβασµού και τιµής για τα θύµατα
της Γενοκτονίας, ιστορικής συνείδησης και αυτογνωσίας. Δεν
νοµίζω ότι είναι µία ηµέρα που πρέπει να λειτουργούµε διχαστικά. Είναι µία ηµέρα που ενώνει τους Έλληνες και πιστεύω ότι
ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάµεις µέσα στο Κοινοβούλιο.
Εξάλλου το 1994 µέσα το Κοινοβούλιο, όπως αναφέρθηκα
προηγούµενα, επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου, όταν
έλαβε η Κυβέρνηση τότε αυτή την πρωτοβουλία, οµόφωνα, όλα
τα κόµµατα της Βουλής πήραν αυτή την απόφαση, και σήµερα
τιµούµε αυτή την ηµέρα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι δεν αρµόζει να αµφισβητείται ότι η Κυβέρνηση της χώρας -και εγώ θα πω η εκάστοτε κυβέρνηση της
χώρας- σε ένα τέτοιο θέµα αναδεικνύει την ιστορική αλήθεια. Φυσικά και γίνεται αυτό. Και φυσικά και γίνεται συστηµατικά και µε
πάρα πολλούς τρόπους. Γίνεται πολιτικά, σας ανέφερα προηγούµενα την προσωπική µου εµπειρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέσα από διπλωµατικές πρωτοβουλίες.
Βέβαια θα συµπληρώσω εδώ, γιατί έχει και αυτό τη σηµασία
του, την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο ιστορικό αρχείο του
Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είναι απλώς µία γενική συµβολή η
συστηµατική δουλειά που αναδεικνύεται από αυτό το αρχείο
όσον αφορά την καταγραφή της ιστορίας της Ελλάδας και του
ελληνικού λαού, αλλά είναι και ένα ουσιαστικό, πολιτικό και διπλωµατικό όπλο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για πολλές
πτυχές των εθνικών µας θεµάτων.
Άρα, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα φοβικό σύνδροµο. Σαφώς και αναδεικνύεται η ιστορική αλήθεια,
γιατί είναι κοµµάτι της εθνικής µας συνείδησης, αλλά και ένα
όπλο για την κατανόηση πολλές φορές από τους εταίρους µας
των σύγχρονων εξελίξεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Η προσπάθεια να στηρίξουµε τον
ευρωπαϊκό δρόµο της Τουρκίας, η οποία γίνεται µέσα σε ένα
πλαίσιο αρχών, σεβασµού του Διεθνούς Δικαίου, της ειρήνης,
της καλής γειτονίας, ελέγχου από τα ευρωπαϊκά όργανα, έχει και
µία άλλη διάσταση. Όσο προχωράει η εσωτερική διαδικασία ενίσχυσης των δηµοκρατικών θεσµών, του κράτους δικαίου και των
µεταρρυθµίσεων στο εσωτερικό της Τουρκίας, πιστεύω –και
έχουµε και άλλα ιστορικά παραδείγµατα, θα αναφέρω της Γερµανίας, σε αντίστοιχες περιπτώσεις- ότι ενισχύεται και η δυνατό-
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τητα του να υπάρχει µία νηφάλια, αντικειµενική, συµφιλιωµένη
µε το παρελθόν αντιµετώπιση της ιστορίας και από την ίδια την
Τουρκία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και εµείς
την κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πέµπτη µε αριθµό 878/16-052011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς Διώτη προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό επετειακό θέµα. Όπως γνωρίζετε, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε µε οµόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1994
ως Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων, που συνετελέσθη το διάστηµα από το 1916 έως το 1923 από τους Τούρκους.
Σήµερα θυµόµαστε και τιµούµε τα χιλιάδες θύµατα της γενοκτονίας. Η γενοκτονία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από
τριακόσιους πενήντα χιλιάδες Έλληνες του Πόντου. Η σηµερινή
ηµέρα µάς θυµίζει τις τραγικές συνέπειες του µίσους και της βίας
των εθνικιστικών και θρησκευτικών φανατισµών και µας καλεί να
αναλογιστούµε τρόπους αντιµετώπισης και πρόληψης παρόµοιων φαινοµένων που πλήττουν τη δηµοκρατία και την ειρήνη.
Βασική προϋπόθεση της πρόληψης τέτοιων φαινοµένων είναι
βέβαια η ιστορική γνώση του παρελθόντος. Η προετοιµασία από
το ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων ενός τόµου, που είχε εκδοθεί
παλαιότερα και στην ελληνική γλώσσα, για την γενοκτονία των
Ποντίων κατ’ αρχάς στην αγγλική γλώσσα στοχεύει ακριβώς στη
διατήρηση της ιστορικής αυτής µνήµης.
Η Εθνική Αντιπροσωπεία τιµώντας τη µνήµη των χιλιάδων θυµάτων της γενοκτονίας των ελλήνων του Πόντου, τηρεί ενός λεπτού σιγή.
(Όρθιοι όλοι οι Βουλευτές τηρούν ενός λεπτού σιγή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ).
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί 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 το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Θα υπάρχει ανοχή χρόνου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος):. Ορίστε, κυρία Πασχαλίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Επειδή είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, να έχουµε τον ανάλογο
χρόνο, γιατί είναι άλλο ένα νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Γι’ αυτό είπα ότι θα
υπάρχει ανοχή χρόνου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν περάσω στην ουσία των άρθρων, θα ήθελα να
ξεκινήσω µε µία σύντοµη επισήµανση. Οµολογώ ότι δυσκολεύοµαι να κατανοήσω την απόφαση της αντιπολίτευσης να καταψηφίσει το νοµοσχέδιο, τουλάχιστον στη βάση των επιχειρηµάτων
που θέτει.
Ζητήσατε επανειληµµένως –και απευθύνοµαι στο σηµείο αυτό
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να αναγνωρίσουµε το έργο που
παραλάβαµε από εσάς. Δεν θα ήθελα να κρίνω αυτή καθαυτή τη
φράση. Το έργο όλων µας άλλωστε κρίνεται από τον ελληνικό
λαό. Προσπαθώ, όµως, να κάνω µια δεύτερη ανάγνωση της φράσης αυτής.
Τι υπονοείτε, κύριοι; Υπονοείτε µήπως ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δουλεύει ρολόι στη χώρα µας και τα πράγµατα θα
πρέπει να µείνουν ως έχουν; Υπάρχει στην πραγµατικότητα στη
χώρα αυτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Είστε ικανοποιηµένοι, δηλαδή, από τη σηµερινή κατάσταση; Θεωρείτε ότι ο πολίτης σήµερα εξυπηρετείται από τη Δηµόσια Διοίκηση, όπως θα έπρεπε;
Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν αµφισβήτησε ότι έγιναν βήµατα
στο παρελθόν. Έγιναν βήµατα και µάλιστα δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά για να οικοδοµηθεί η πολυπόθητη «Κοινωνία της
Πληροφορίας».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ )
Κυρίες και κύριοι, στην πράξη όµως δεν υπάρχει ηλεκτρονική
διακυβέρνηση. Υπάρχουν διάσπαρτες, ασύνδετες και µεµονωµένες διατάξεις, άρθρα, προγράµµατα και υπηρεσίες, τα οποία µας
παραθέσατε αναλυτικά στη συζήτηση επί της αρχής, που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.
Γιατί δεν λειτουργούν; Τι λείπει; Λείπει, κυρίες και κύριοι, το
αυτονόητο. Ένα ολοκληρωµένο και στέρεο νοµικό πλαίσιο το
οποίο πλέον συντεταγµένο θα προωθήσει τις υφιστάµενες και
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Φυσικά κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι εάν ψηφιστεί το παρόν
νοµοσχέδιο, αύριο το πρωί όλα θα λειτουργούν άψογα. Τόνισα
στην εισήγησή µου ότι δεν υπάρχουν µαγικά ραβδιά για την αναµόρφωση της Δηµόσιας Διοίκησης. Οι νόµοι κρίνονται στην
πράξη και το παρόν νοµοσχέδιο θα κριθεί –και το λέω για πολλοστή φορά- από το επιχειρησιακό του σχέδιο και την εφαρµογή
του.
Επί των άρθρων αναγκαστικά θα είµαι συνοπτικός, γιατί τα
άρθρα είναι αρκετά. Θα προσπαθήσω ωστόσο να καλύψω τα σηµαντικότερα σηµεία.
Στο κεφάλαιο Α’, άρθρα 1 και 2 ορίζεται το αντικείµενο και το
πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου. Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 αναγνωρίζεται ο σκοπός του νόµου, η ανα-
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γνώριση του δικαιώµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Με το άρθρο 2 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου,
το οποίο ουσιαστικά καλύπτει όλες τις δράσεις των φορέων του
δηµόσιου τοµέα.
Στο κεφάλαιο Β’και στο άρθρο 3 προσδιορίζονται εννοιολογικά
οι αναγκαίοι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του
νοµοσχεδίου, προκειµένου να αποσαφηνιστούν έννοιες των
οποίων η κατανόηση κρίνεται απαραίτητη.
Στο κεφάλαιο Γ’, άρθρα 4 έως 6 διατυπώνονται οι γενικές
αρχές που διέπουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους δηµόσιους φορείς.
Ειδικότερα, στο άρθρο 4 διατυπώνονται οι βασικές αρχές και
οι υποχρεώσεις των δηµοσίων φορέων µε έµφαση στις αρχές
της νοµιµότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας των δεδοµένων, καθώς επίσης και της ισότητας στην πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Με το άρθρο 5 θεσπίζεται η υποχρέωση δηµιουργίας και διατήρησης δικτυακού τόπου για κάθε φορέα του δηµοσίου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζεται κατ’ αρχάς η υποχρέωση των δηµόσιων φορέων να δηµοσιοποιούν και να καθιστούν
προσιτές στους δικτυακούς τους τόπους τις πληροφορίες που
διαθέτουν.
Στο Δ’ κεφάλαιο, άρθρα 7 έως 11, κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 7 κατοχυρώνονται οι γενικές αρχές
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, ενώ µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 αναγνωρίζονται ρητώς δικαιώµατα που αφορούν την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, ενισχύεται το δικαίωµα πρόσβασης
στα έγγραφα, ώστε να περιλαµβάνεται κατά τρόπο σαφή και η
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το άρθρο 10, καθώς είναι αυτό που
κατοχυρώνει το δικαίωµα στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα να συναλλάσσονται και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µε τους δηµόσιους φορείς, να έχουν πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα, να
καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα,
καθώς και να λαµβάνουν άλλα έγγραφα. Να σηµειωθεί ότι στη
δεύτερη παράγραφο του άρθρου 10 αναγνωρίζεται ρητώς το δικαίωµα των φυσικών και νοµικών προσώπων να επιλέγουν µεταξύ
των διαθέσιµων µέσων για την επικοινωνία τους µε τους δηµόσιους φορείς, διασφαλίζοντας έτσι ότι όσοι αδυνατούν να χρησιµοποιήσουν τα ηλεκτρονικά µέσα, θα µπορούν να εξυπηρετηθούν.
Με το άρθρο 11 θεσπίζεται η δυνατότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων να διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις
σχετικά µε τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών από τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Το Ε’ κεφάλαιο, άρθρα 12 έως 20, εισάγει ρυθµίσεις που αφορούν τις ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις και τα ηλεκτρονικά δηµόσια έγγραφα εν γένει. Ειδικότερα, µε το άρθρο 12 ορίζεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης διοικητικών πράξεων.
Με το άρθρο 13 εισάγεται µία από τις βασικές καινοτοµίες για
τον τρόπο δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα, αφού προβλέπεται υπό προϋποθέσεις ισοδυναµία νοµικής και αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων µε τα έγγραφα που
φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα.
Με το άρθρο 14 ρυθµίζονται θέµατα νοµικής ισχύος των ηλεκτρονικών αντιγράφων.
Το άρθρο 15 προβλέπει τη δηµιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης. Ουσιαστικά,
λοιπόν, δηµιουργεί ένα φάκελο υπόθεσης κατ’ αντιστοιχία µε το
φάκελο που τηρείται σήµερα σε έντυπη µορφή για κάθε διοικητική υπόθεση.
Με το άρθρο 16 θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από κάθε δηµόσιο φορέα, στον οποίο καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση,
διαβίβαση εγγράφων, µε την προϋπόθεση, βέβαια, της βεβαίωσης ταυτότητάς τους. Οι χρήστες µπορούν να ενηµερώνονται
ηλεκτρονικά για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά, γε-
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γονός που ενισχύει τη διαφάνεια των διαδικασιών.
Το άρθρο 17 καθορίζει το νοµικό πλαίσιο που διέπει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ των φορέων του δηµόσιου
τοµέα. Το άρθρο αυτό έχει ξεχωριστή σηµασία, καθώς µε την
παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς του δηµοσίου να αναζητούν δηµόσια έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των ιδίων ή άλλου φορέα, διευκολύνοντας έτσι την παροχή
υπηρεσιών στη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και
απαλλάσσοντας τον πολίτη από την υποχρέωση να συλλέγει ο
ίδιος τα απαιτούµενα έγγραφα.
Το άρθρο 18 θεσπίζει τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο, µε την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ταυτότητας του χρήστη.
Με το άρθρο 19 εισάγονται ρυθµίσεις για κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδοµών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
και δεδοµένων από φορείς του δηµόσιου τοµέα, προκειµένου να
ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ τους και να εξοικονοµηθούν
πόροι, ενώ το άρθρο 20 προβλέπει την εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων που προκύπτουν από τις διοικητικές διαδικασίες, µε
στόχο τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται.
Στο ΣΤ’ κεφάλαιο, άρθρα 21 έως 28, θεσπίζονται διατάξεις που
ρυθµίζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των φορέων του δηµόσιου τοµέα µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα, µε το
άρθρο 21 θεσπίζεται η δυνατότητα των δηµόσιων φορέων να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Το άρθρο 22 ρυθµίζει ειδικά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων µεταξύ των δηµόσιων φορέων, των φυσικών
ή νοµικών προσώπων, εφόσον τηρούνται οι απαιτούµενοι όροι
ασφάλειας.
Με το άρθρο 23 θεσπίζεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών από φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Το περιεχόµενο και ο
τύπος των διοικητικών πράξεων που θα επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα προσδιορίζονται ειδικότερα σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού.
Το άρθρο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η επιτυχία του
νέου νόµου θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό από το εύρος εφαρµογής
της συγκεκριµένης διάταξης. Αυτό µε λίγα λόγια σηµαίνει ότι όσο
περισσότερες είναι οι διοικητικές διαδικασίες που θα αναλάβουν
να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά οι δηµόσιοι φορείς, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η επιτυχία του νέου νόµου.
Ο χρόνος παραλαβής ενός εγγράφου που αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ένα δηµόσιο φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 24, επιβεβαιώνεται µε την ασφαλή χρονοσήµανσή του.
Το άρθρο 25 παρέχει στους φορείς του δηµοσίου τη δυνατότητα να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
µε ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον αυτά έχουν υποδείξει το συγκεκριµένο µέσο ως προτιµώµενο µέσο.
Στο άρθρο 26 του σχεδίου νόµου εισάγονται διατάξεις που
αφορούν τη διενέργεια ηλεκτρονικών οικονοµικών συναλλαγών,
όπως είναι η καταβολή ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων και η εν γένει οικονοµική εκκαθάριση οφειλών φυσικών και νοµικών προσώπων προς τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Επιπλέον, το άρθρο 27 αποσαφηνίζει ζητήµατα που αφορούν
τη διαδικασία εκτέλεσης ηλεκτρονικής πληρωµής, όπως είναι οι
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει ο υπόχρεος ή ο χρόνος
παραλαβής.
Στο άρθρο 28 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την καταβολή οφειλών των φορέων του δηµόσιου τοµέα προς φυσικά και
νοµικά πρόσωπα µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Στο Ζ’ κεφάλαιο, άρθρα 29 έως 33 του σχεδίου νόµου, περιέχονται διατάξεις που αφορούν την επιβεβαίωση ταυτότητας των
χρηστών. Ειδικότερα, στο άρθρο 29 ορίζεται ότι δεν προαπαιτείται στην ηλεκτρονική επικοινωνία επιβεβαίωση της ταυτότητας
των χρηστών, όταν πρόκειται για πληροφορίες που είναι εν γένει
προσιτές σε κάθε ενδιαφερόµενο, ενώ το άρθρο 30 προσδιορίζει
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τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επικοινωνία µε φορείς του δηµόσιου τοµέα είναι υποχρεωτική, όταν η επικοινωνία µε τη δηµόσια αρχή αφορά δήλωση, αίτηση, πράξη, απόφαση ή ενέργεια
από την οποία απορρέουν έννοµες συνέπειες για το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επικοινωνεί µε την αρχή.
Επιπλέον, το άρθρο 31 ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ
µε τις διατάξεις του άρθρου 32 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την έκδοση διαπιστευτηρίων και τη διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας των χρηστών.
Τα ζητήµατα τήρησης και αποθήκευσης αναγνωριστικών ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33.
Το Η’ κεφάλαιο, άρθρα 34 έως 37, εισάγει ρυθµίσεις σχετικές
µε τα όργανα εφαρµογής του νόµου. Ειδικότερα, µε το άρθρο
34 και µε σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση του συντονισµού και της
συνεργασίας των δηµοσίων φορέων, καθώς και για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του σχεδίου νόµου.
Προς την ίδια κατεύθυνση το άρθρο 35 προβλέπει τη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η
οποία επικουρεί συµβουλευτικά τις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Οµάδες Διοίκησης Έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που συγκροτούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 36 του σχεδίου νόµου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 37 αντικαθίστανται οι ισχύουσες
ρυθµίσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου.
Το Θ’ Κεφάλαιο, άρθρα 38 έως 40, ρυθµίζει θέµατα οργάνωσης, παροχής και πληρωµής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Δηµόσια Διοίκηση. Ειδικότερα, το άρθρο 38 ορίζει ότι
οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών µε ηλεκτρονικό τρόπο
εξοφλούνται µέσω του συστήµατος ενιαίων πληρωµών.
Το άρθρο 39 συστήνει το δίκτυο δηµόσιου τοµέα, τη συγκέντρωση της ζήτησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτηµάτων για την
παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
Το άρθρο 40 προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης µέσω προγραµµατικής σύµβασης της επιχειρησιακής διαχείρισης του
ΕΣΥΠ σε φορείς της γενικής κυβέρνησης οι οποίοι έχουν εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα.
Τέλος, το Ι’ κεφάλαιο, άρθρα 41 έως 49, ρυθµίζει άλλα θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου. Ειδικότερα, µε το άρθρο 41 επαναπροσδιορίζονται και διαµορφώνονται σε σαράντα οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας για υπαλλήλους του δηµοσίου,
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την εξαίρεση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης.
Επιπλέον, στο άρθρο 42 λύνονται θέµατα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, στο άρθρο 43 οικονοµικά θέµατα των ΟΤΑ, στο
άρθρο 44 ρυθµίζονται θεσµικά θέµατα των ΟΤΑ, µε στόχο την
ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 45 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ, κυρίως αποσπάσεις και µετατάξεις υπαλλήλων.
Με το άρθρο 46 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το ΑΣΕΠ,
τα θέµατα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
Τέλος, µε το άρθρο 47 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης.
Στο άρθρο 48 µνηµονεύονται οι καταργούµενες διατάξεις που
παύουν να ισχύουν µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Στο άρθρο 49 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
Όσον αφορά τις τροπολογίες αυτές, ρυθµίζουν κυρίως θέµατα
οργανωτικά και λειτουργικά και θέµατα που αφορούν το προσωπικό των δήµων και των περιφερειών.
Θα ξεχωρίσω, ωστόσο, µεταξύ των τροπολογιών -και θα το
επικροτήσω- την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο και συγκεκριµένα στο δικτυακό τόπο της Βουλής του «πόθεν έσχες» των
πολιτικών.
Μία φράση ακόµη, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και κλείνω.
Από χθες το βράδυ -µε έκπληξη οµολογώ- λαµβάνω ηλεκτρονικά
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µηνύµατα από νέους ανθρώπους, οι οποίοι εκφράζουν τη στήριξή τους για την πρωτοβουλία αυτή και διατυπώνουν µάλιστα
και σχετικές προτάσεις. Επέλεξα να διαβάσω µία παράγραφο
από κάποιον, ο οποίος µου έστειλε ένα e-mail σχετικά µε την εισήγησή µου στην επί της αρχής συζήτηση: «Όντως θέλει πολλή
δουλειά για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε µία χώρα που γερνάει. Θεωρώ ότι η λύση για άµεσα και καθαρά αποτελέσµατα θα
είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρώτα σε επίπεδο
δήµου. Εάν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ξεκινήσει από τους δήµους, θα µπορεί να υπάρχει ευκολότερη διαχείριση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων. Αυτά θα ήθελα να σας γράψω και αναµένω τα αποτελέσµατα µε ανυποµονησία». Έτσι κλείνει.
Αυτό σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοικτό κράτος,
αυτό σηµαίνει διαβούλευση, αυτό σηµαίνει διάδραση µεταξύ των
πολιτών και της διοίκησης. Καταδεικνύεται και εδώ η σηµασία
και η αναγκαιότητα του παρόντος νοµοσχεδίου, την οποία οι νέοι
αντιλαµβάνονται και αναγνωρίζουν πολύ ταχύτερα από εµάς. Ως
προς την υπογραφή του κυρίου που έστειλε το e-mail, γράφει το
όνοµά του και γράφει ότι είναι υπερήφανος υποστηρικτής της
γενιάς των 600 ευρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αρβανιτίδη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος
Ζώης. Έχετε ανοχή χρόνου για να συζητήσετε και τις τροπολογίες µόνο η ανοχή να µη γίνει ενοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστούµε για την ανοχή εκ των προτέρων, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν µπορώ παρά να σχολιάσω αρνητικά το γεγονός ότι είµαστε υποχρεωµένοι να τρέχουµε πίσω από
τα γεγονότα, τα οποία όρισε ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών µε
την πρακτική που υιοθέτησε να φέρνει σχέδιο νόµου του Υπουργείου του για συζήτηση στην επιτροπή και να καταθέτει τρεις
τροπολογίες αρµοδιότητας πάλι Υπουργείου Εσωτερικών, οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί και στις οποίες, εν πάση περιπτώσει,
ρυθµίζονται πολύ σοβαρά θέµατα, άξια συζήτησης και λόγου, τα
οποία είµαστε υποχρεωµένοι να προσπεράσουµε σε πρώτη συζήτηση εδώ στην Αίθουσα.
Θέλω, επίσης, να σχολιάσω αρνητικά το γεγονός ότι, εκτός
των άλλων, σε µία από τις τρεις τροπολογίες εντοπίζεται και η
τροπολογία αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ενσωµατωµένη ως άρθρο στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αδυνατώ να κατανοήσω τι είναι αυτό που ωθεί την Κυβέρνηση
να νοµοθετεί µε έναν τρόπο που δεν τιµά ούτε την ίδια ούτε τη
λειτουργία µας ως Νοµοθετικού Σώµατος. Πρόκειται για «ξεπέταγµα» κανονικά, χωρίς τη συζήτηση που χρειάζονται τέτοιου είδους θέµατα.
Σε κάθε, όµως, περίπτωση εµµέσως προκύπτει και µία διαπίστωση, ότι είναι τόσο «σοβαρό» το σχέδιο νόµου, το οποίο συζητάµε, ώστε η συζήτηση φεύγει από τα άρθρα, τα οποία
θεωρούνται τεχνικής φύσεως και ήσσονος, ίσως, ενδιαφέροντος
και πάει στην ουσία στις «λοιπές διατάξεις» και στο περιεχόµενο
των διατάξεων που περιέχονται στις τροπολογίες.
Αυτά αποδεικνύουν την κριτική που ασκήσαµε και για τη σπουδαιότητα της νοµοθετικής ρύθµισης και για την αναγκαιότητά
της.
Εν πάση περιπτώσει -για να προχωρήσουµε- εµείς, κύριε
Υπουργέ, σας είπαµε ότι εάν παραδεχόσασταν ότι εισηγείσθε
ένα σχέδιο νόµου µικρής αξίας, το οποίο θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί και µε την έκδοση ενός προεδρικού διατάγµατος, θα
σας λέγαµε «ναι» ακόµη και επί της αρχής. Το «όχι» το αιτιολογήσαµε στη βάση του ότι δεν θέλουµε να αναγνωρίσουµε εσάς
ως τον πατέρα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γιατί -όπως
σας περιέγραψα και όπως σας εξήγησα- δεν είστε ο πατέρας της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σας είπα, επίσης, ότι ακριβώς επειδή δεν θεωρούµε ότι ρυθµίζετε µε το δέοντα τρόπο εκείνα τα σπουδαία ζητήµατα, τα οποία
εσείς υπαινίσσεστε ή επικαλείστε, δεν θα το ψηφίσουµε επί της
αρχής, αλλά θα ψηφίσουµε πολλά άρθρα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και θα το κάνουµε, όταν έρθει η ώρα. Δεν πρόκειται
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να µπω στην κατ’ άρθρον συζήτηση και να πάρω άρθρο-άρθρο
και να πω τι θα κάνουµε και πού διαφωνούµε. Σας είπα ότι είναι
επουσιώδη τα ζητήµατα που ρυθµίζονται. Όµως, θέλω να επισηµάνω στο Σώµα ότι µε αυτό το σχέδιο νόµου δηµιουργείται ένα
θέµα σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών, δεδοµένου ότι παντού ιδρύονται νέες Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σας είπα, επίσης, δύο φορές -και αποφύγατε να τοποθετηθείτε
και δεν ξέρω εάν θα αποφύγετε και σήµερα να τοποθετηθείτεότι κοντά στα όργανα, τα οποία εσείς εισηγείσθε και δηµιουργούνται στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου νόµου, µε πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου ρυθµίζεται η σύσταση και η λειτουργία
και άλλου οργάνου που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Είναι ένα αλαλούµ, µία σύγχυση.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι δεν θα ψηφίσουµε αυτά τα
άρθρα, τα οποία φανερώνουν αυτό το αλαλούµ και ιδρύουν περιττές διευθύνσεις και ανεβάζουν το κόστος και πολλές φορές,
βοηθούν και στη σύγχυση, αλλά επίσης δεν θα ψηφίσουµε και τα
άρθρα του κεφαλαίου Θ’, ακριβώς γιατί ακόµη δεν έχουµε πάρει
απάντηση για την οργανική δοµή αυτού του ενιαίου συστήµατος
πληρωµών, δεν έχουµε πάρει ικανοποιητική απάντηση για το δίκτυο δηµοσίου τοµέα και, βεβαίως, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στον κανόνα που εισάγετε ότι στην ουσία και την
επιλεξιµότητα των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οριζόντια
σε όλο το δηµόσιο τοµέα θα την έχετε εσείς. Τα συγκεντρώνετε
όλα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό είναι ένα ζήτηµα, το οποίο
δεν µπορεί να βρει συµπαράσταση ούτε κατανόηση.
Όσον αφορά τις «λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 41, για τις
ώρες εργασίας των υπαλλήλων δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, κύριε Υπουργέ, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία συζητήσαµε στην επιτροπή. Θα µείνει,
όµως, στην επιτροπή –θα µου επιτρέψετε να πω- η αλαζονικού
χαρακτήρα τοποθέτησή σας στις δικές µας προσκλήσεις να αποδείξετε πόθεν απορρέουν αυτές οι σαράντα πέντε και χιλιάδες
θέσεις εργασίας που εξοικονοµούνται από την παράταση του
ωραρίου από τις τριάντα επτάµισι ώρες στις σαράντα ώρες
εβδοµαδιαίως, ότι και δέκα θέσεις αν εξοικονοµούσατε, θα επιφέρατε αυτήν την ίση µεταχείριση ιδιωτικών και δηµοσίων υπαλλήλων.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε τη δύναµη µέσα στη Βουλή να
υπερασπιστείτε επιχειρήµατα, τα οποία επικαλείστε από τηλεοράσεως και σε κάθε συνέντευξή σας στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης; Γιατί δεν ανεβήκατε στη Βουλή –γιατί στην επιτροπή το
κάνατε και αυτές τις µέρες εδώ- για να πείτε ότι «έτσι εγώ εξοικονοµώ σαράντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας»; Τότε θα σας
χειροκροτήσουµε γιατί συµβάλλετε και στη µείωση των δαπανών
του δηµοσίου και επιπλέον, βοηθάτε τις δηµόσιες υπηρεσίες να
λειτουργήσουν αποδοτικότερα και παραγωγικότερα.
Εγώ θα σας πω ένα πράγµα, το οποίο δεν έχετε λάβει υπ’ όψιν
σας: Η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του δηµοσίου είναι ευθεία συνάρτηση της ποιότητας εργασίας στο περιβάλλον εργασίας και ταυτόχρονα, των ωρών
εργασίας και συναλλαγής µε τους πολίτες. Εκεί πρέπει να επικεντρώσετε.
Δεν θα σας δώσουµε, όµως, το δικαίωµα µε ένα γενικό «όχι»
να πιαστείτε από εκεί για να δικαιολογήσετε την αδυναµία σας
να εξηγήσετε τα ανεξήγητα, όπως αναφέρθηκα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές.
Έχω και µία επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους των
βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς δεν προέκυψε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την ακρόαση φορέων στην επιτροπή –δεν
ξέρω εάν έχετε δει κάποιοι από εσάς τα Πρακτικά, θα ήταν χρήσιµο να το κάνετε- µία θέση καθαρή για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Παρέχουν κοινωνική
φροντίδα; Είναι εκπαιδευτική βαθµίδα; Πώς αντιµετωπίζονται;
Ακούσαµε τη θέση της ΚΕΔΚΕ. Ακούσαµε τη θέση των εργαζοµένων. Πλήρης αντίφαση! Δεν εννοώ αντίφαση στα επιχειρήµατα, αλλά υπάρχει πλήρης αντίφαση αποτίµησης και
περιγραφής του τι ισχύει στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Δεν
µπορεί να καλείται το Σώµα να τοποθετηθεί σε µία τόσο λεπτή
για τα παιδιά µας υπόθεση, χωρίς η Κυβέρνηση να λέει τι κάνουν
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οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και τι είναι αυτό που προσφέρουν.
Άρθρο 42. Θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Πέστε το εσείς. Απαντήστε. Πάρτε
θέση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ να
προστατέψετε τον οµιλούντα, µε δεδοµένο ότι δεν έχουµε
χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Πάρτε θέση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Αµοιρίδη, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Είναι θέση της Κυβέρνησης, κύριε Αµοιρίδη,
να λέει τι θα κάνει, όχι της Αντιπολίτευσης. Πείτε, επιτέλους, το
σχέδιό σας! Κυβερνάτε! Ήρθατε µε σύνθηµα «Υπάρχουν χρήµατα». Σας έδωσε ο λαός συντριπτική νίκη. Κυβερνήστε, επιτέλους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Πόσες ώρες να δουλεύουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Αµοιρίδη, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Θέλετε να κυβερνήσουµε εµείς από την Αντιπολίτευση; Κυβερνήστε, επιτέλους! Πάρτε τις ευθύνες σας!
Αναλάβετέ τις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν χρειάζεται ένταση, κύριε Ζώη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Σας είπα να
προστατέψετε τον οµιλούντα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν πρόλαβα. Το κάνετε µόνος σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: … γιατί δεν έχω αντικειµενικά το χρόνο και
αφήνετε έναν συνάδελφο να µε παρενοχλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ζώη, επικαλείστε συνέχεια το Προεδρείο, αλλά δεν αφήνετε ούτε να προλάβει
να µιλήσει. Τα λέτε µόνος σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρενοχλεί, κύριε Πρόεδρε, και θα
πάει µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ζήτησα από τον κ.
Αµοιρίδη να µην κάνει διακοπές.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Άρθρο 43: Οικονοµικά θέµατα, θεσµικά θέµατα, θέµατα προσωπικού, ΟΤΑ. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θέµατα
τα οποία ζητάει η ΚΕΔΚΕ και εµείς τα έχουµε αντιµετωπίσει µε
θετικό τρόπο. Δεν αρνούµαστε την αναγκαιότητα ψήφισης αυτών
των µέτρων και θα πούµε ένα «ναι», διατυπώνοντας ταυτοχρόνως
επιφυλάξεις σε ορισµένα σηµεία, τα οποία νοµίζω ότι χρήζουν
µιας ειδικότερης τοποθέτησης.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω ότι από την παρουσίαση αυτών
των ρυθµίσεων προκύπτει σαφώς η κατάσταση που ισχύει από
την εφαρµογή του νόµου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, ενώ πέρυσι η όλη συζήτηση είχε
σηµείο αναφοράς τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείται ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και σας καλούσαµε µε πολλή σοβαρότητα να αντιµετωπίσετε αυτήν την πολύ µεγάλη πρόκληση –για την οποία θα
πω και εγώ ότι είναι µεταρρυθµιστικού χαρακτήρα- προκειµένου
να µην απαξιωθεί, να µην υπονοµευθεί στη συνείδηση και την αντίληψη των Ελλήνων συµπολιτών µας, εσείς µας διαβεβαιώνατε
ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Δεν το κάνατε µόνο τότε στην
αρχή της κρίσης, το κάνατε µόλις χθες, ενώ όλοι ήδη ζούµε µε
τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και γνωρίζουµε πια –πέραν
πάσης αµφιβολίας- του τι συµβαίνει στους δήµους και στις περιφέρειες.
Κύριε Υπουργέ, τι µας είπατε; Μας είπατε ότι θα πάνε πολύ
καλά όλα αυτά που έχουν να κάνουν µε την έκδοση υπουργικών
αποφάσεων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών πράξεων ανεξαρτήτων αρχών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν πόσο καλά πάµε στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Για να καταλάβω κάτι: Είστε σε θέση να βεβαιώσετε το Σώµα
ότι τα βασικά προεδρικά διατάγµατα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» εκδόθηκαν στο χρόνο τους, στον προβλεπόµενο χρόνο; Δηλαδή, ξέρουµε σήµερα τι συµβαίνει µε το Πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ»;
Υπάρχει προεδρικό διάταγµα που έχει εκδοθεί; Δεν λέω αν είναι
σε διαβούλευση. Ξέρουµε σήµερα την ηµεροµηνία ανάδειξης
των αιρετών εκπροσώπων στις περιφέρειες και στην τοπική αυ-
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τοδιοίκηση; Είστε σε θέση σήµερα να µας πείτε ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» παράγει αυτά τα οποία προσδοκούσατε εν µέσω κρίσης;
Είναι νωπή ακόµα η διαβεβαίωσή σας ότι από τον απολογισµό
των δήµων προκύπτει πλεόνασµα περίπου 210.000.000 ευρώ.
Έχουν έσοδα –λέει- 4.010.000.000 ευρώ οι δήµοι και έξοδα-δαπάνες 3.008.000.000 ευρώ, δηλαδή µένουν και 210.000.000
ευρώ, τα οποία µπορούν να διαχειριστούν κατά το δοκούν οι
δήµοι, γιατί είναι πλεόνασµα. Θα έρθω και σε αυτό όµως, γιατί
µε ένα άρθρο από τις τροπολογίες που µας έχετε φέρει, σηµαίνετε οπισθοχώρηση.
Πάµε στο άρθρο 46. Κύριε Υπουργέ, στην παράγραφο 5 διευκρινίζετε ότι η φράση «σε υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών» αντικαθίσταται µε τη φράση «σε
δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού, µε βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών … κ.λπ.».
Η διάταξη αυτή ισχύει αναδροµικά από τη 1-12-2010.
Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να πείτε στο Σώµα για πόσους µιλάµε; Μπορείτε να πείτε τι «παράθυρο» είναι αυτό που ανοίγετε;
Γιατί µας είπατε χθες στην τοποθέτησή σας ότι κλείσατε όλα τα
«παράθυρα». Τι «παράθυρο» είναι αυτό που ανοίγει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν έχετε καταλάβει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Αν δεν έχω καταλάβει, είµαι στη διάθεσή
σας. Γι’ αυτό γίνεται ο διάλογος µέσα στην Αίθουσα της Βουλής,
για να µπαίνουν τα πράγµατα στη θέση τους. Εγώ θα περιµένω
εξηγήσεις και δεν λέω τίποτα άλλο για την παράγραφο 5. Αναλόγως των εξηγήσεων που θα παράσχετε, θα τοποθετηθώ στη
δευτερολογία µου.
Επιπλέον, στο άρθρο 46 ρυθµίζετε την επ’ αόριστον στην
ουσία παράταση των προϊσταµένων οργανικών µονάδων που
αναδείχθηκαν ή θα αναδειχθούν µε βάση τις µεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010. Τι προκύπτει από αυτό; Προκύπτει η αστοχία της πρόβλεψης του συγκεκριµένου νόµου περί εξέτασης
διαγωνιζοµένων στο γραπτό διαγωνισµό σε ύλη της υπηρεσίας
τους. Σας τα λέγαµε, κάτι ξέρατε εσείς καλύτερα και σήµερα έρχεστε να µεταβάλετε θέση και να υιοθετήσετε τις δικές µας αιτιάσεις.
Άρθρο 47. Όσον αφορά τους επιθεωρητές ελεγκτές Δηµόσιας
Διοίκησης, σας είπαµε και στην επιτροπή ότι πρόκειται στην
ουσία για ένδειξη ευνοιοκρατίας, όταν χωρίς καµµία διαδικασία,
κάνετε τους βοηθούς επιθεωρητές.
Πάµε τώρα, κύριοι συνάδελφοι, στις τροπολογίες.
Θα ξεκινήσω από τα θέµατα µονίµου προσωπικού Γενικής
Γραµµατείας Πρωθυπουργού.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ανακαινίσει τον τέταρτο, τον πέµπτο και
τον έκτο όροφο του Υπουργείου Εσωτερικών στη Βασιλίσσης Σοφίας, για να στεγαστεί η Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού.
Θα ήταν καλό κάποια στιγµή να µας πείτε -το λέω παρεµπιπτόντως- πόσο κόστισε αυτήν η ανακαίνιση; Με τι ποσό επιβαρύνατε
τον προϋπολογισµό, για να εγκαταστήσετε εκεί αυτή τη Γραµµατεία του κυρίου Πρωθυπουργού; Πόσος κόσµος απασχολείται;
Πόσος κόσµος εργάζεται;
Βλέπω εδώ πέρα ότι θα προσλάβετε δεκαοκτώ υπαλλήλους,
για να στελεχώσουν αυτήν τη Γενική Γραµµατεία. Λέτε, βεβαίως,
ότι θα πάρετε τους δέκα µε την τάδε σειρά από τους απόφοιτους
της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Γιατί, κύριε Υπουργέ, σε περίοδο οικονοµικής κρίσης θα πρέπει να συστήσετε δεκαοκτώ θέσεις στη Γραµµατεία του κυρίου Πρωθυπουργού; Δεν µπορεί ο
κύριος Πρωθυπουργός να κάνει τη δουλειά του, όπως πρέπει και
όπως του χρειάζεται, αποσπώντας στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης από τις εκατοντάδες των χιλιάδων άξιων στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης; Δεν µπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει
τη δουλειά του µε µετακλητούς, οι οποίοι θα επιστρέψουν στα
καθήκοντα που είχαν πριν προσληφθούν και θα προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους ως σύµβουλοι στον κύριο Πρωθυπουργό;
Τι ιστορία είναι αυτή, κύριε Υπουργέ; Εξηγήστε µας. Δεν υπάρχει περίπτωση εµείς να ψηφίσουµε αυτήν τη διάταξη της συγκεκριµένης τροπολογίας µε την οποία –θα µου επιτρέψετε να σας
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πω- δεν ανοίγετε πλέον παράθυρα, ανοίγετε µπαλκονόπορτα. Θα
περιµένω και γι’ αυτό τις δέουσες εξηγήσεις και θα πω περισσότερα στη δευτερολογία µου.
Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ: Είναι αυτό που σας
έλεγα προηγουµένως. Διαπιστώσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα µε αυτό το πλεόνασµα που
προκύπτει –υποτίθεται- από την απογραφή των εσόδων-εξόδων
των δήµων. Σου λέει ότι δεν µπορεί να υπάρχουν 210 εκατοµµύρια πλεόνασµα, όταν όλοι έρχονται µε το χέρι απλωµένο και ζητάνε λεφτά, για να κλείσουν καµµιά λακκούβα στο δρόµο.
Τι λέει ο κύριος Υπουργός; Λέει ότι προκειµένου να µην καταρτίζονται ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί από τους δήµους και
τις περιφέρειες της χώρας, σε περίπτωση που αυτό έχει συµβεί,
δηλαδή έχουν υπερεκτιµηθεί τα έσοδα, µπορούν στο δεύτερο
τρίµηνο να κάνουν µια πιο ρεαλιστική αποτίµηση. Όµως, προσέξτε, σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να µειώσουν και τις δαπάνες.
Ποιες δαπάνες να µειώσουν; Έχετε καταλάβει ότι τα 3.800.000
ευρώ που έχετε στη διάθεσή σας ως δαπάνες των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν µπορούν να πάνε παρακάτω; Έχετε
καταλάβει ότι τους καλείτε να πληρώσουν την ελάχιστη λειτουργία τους ως δήµοι και µε συµµετοχή από τους ίδιους πόρους,
στην ουσία δηλαδή και από τα ανταποδοτικά τέλη;
Έχετε καταλάβει για ποιο πράγµα συζητάµε, κύριε Υπουργέ;
Γιατί, λοιπόν, θα πρέπει σώνει και καλά να σας φέρουν ένα χαρτί
που να λέει «δεν έχουµε ανάγκη από περισσότερα χρήµατα»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι ευθέως ελλειµµατική η λειτουργία των δήµων! Αυτό το
ξέρουµε όλοι! Δεν χρειάζεται, παρά να κάνουµε µία βόλτα και να
συζητήσουµε µε τους ενδιαφεροµένους, ασχέτως κοµµατικής
προέλευσης και χρώµατος! Όλοι οι δήµοι είναι µε το χέρι απλωµένο!
Στην ίδια τροπολογία, σε άλλο άρθρο αναφέρεται η σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
Κύριε Υπουργέ, εδώ ανοίγετε ένα πολύ µεγάλο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ζώη, παρακαλώ
να ολοκληρώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας είπα ότι είναι τρεις τροπολογίες, δεκατέσσερα άρθρα στις τροπολογίες και οκτώ λοιπές
διατάξεις! Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αν συζητούσαµε κάθε τροπολογία χωριστά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά µιλήσατε δεκαεννιά λεπτά!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν γίνεται, όµως, έτσι
η διαδικασία! Δεν µπορούµε έτσι, κύριε Πρόεδρε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κάθε τροπολογία είναι ένα νοµοσχέδιο! Δεν
βλέπετε ότι τρέχω προκειµένου να προλάβω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά συντοµεύετε και ολοκληρώνετε! Είναι δεκαεννιά λεπτά! Η ανοχή έχει
γίνει ενοχή!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κοιτάξτε, µπορώ να σταµατήσω και να µιλάω
και να λέω ότι εδώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο πλέον επ’ αυτού,
δεδοµένης της διαδικασίας που επέλεξε το Σώµα. Δεν µπορώ να
πω τίποτα άλλο. Θα αυτολογοκριθώ λόγω της εµµέσου λογοκρισίας που υφίσταµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Στα δεκαεννιά λεπτά
λογοκρίνεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Βεβαίως! Δεκαεννιά λεπτά, συζητώντας
εξήντα δύο άρθρα στην ουσία, κύριε Πρόεδρε, ασύνδετα µεταξύ
τους!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός
παραβιάζεται συνέχεια. Οι τρεις τροπολογίες αυτές είναι ολόκληρα νοµοσχέδια. Έχει δίκιο ο κ. Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, δείξαµε ανοχή διπλάσιου χρόνου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άσχετα µε το τι λέει και αν
υπερβάλλει και δεν συµφωνώ, έχει δίκιο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία! Πώς να το κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν θα πρέπει, όµως,
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να τηρούµε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και το Υπουργείο Εσωτερικών
πρωτοπορεί σ’ αυτήν την κατάσταση κατ’ εξακολούθηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, κύριε
Πρόεδρε. Θα µιλήσω µε λίγο πιο γρήγορους ρυθµούς και ελπίζω
σε δύο-τρία λεπτά να ολοκληρώσω.
Τηλεγραφικά, δεν ξέρω αν γίνεται συζήτηση για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, αλλά εγώ θα µείνω στη σωστή αρχή
αυτού του άρθρου, ότι δηλαδή εκεί που διαπιστώνεται ανάγκη
λειτουργίας –όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση, τουλάχιστον
µε την πτυχή της νησιωτικότητας και της ορεινότητας- πρέπει να
γίνεται. Όµως, θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε αν αυτή
η διάταξη ανοίγει πάλι µία µπαλκονόπορτα, για να αντιµετωπιστούν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις συµβάσεις καθαριότητας σε µεγάλους δήµους που έχουν ανταποδοτικά τέλη και
που έχουν τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να στηρίξουν τις
υπηρεσίες καθαριότητας.
Στην ίδια τροπολογία, σε άλλο άρθρο αναφέρεται η αναγκαιότητα επανασύστασης Γενικής Γραµµατείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα σας περιγράψω απλώς το κωµικό να προκηρύσσεται η
θέση χωρίς να υπάρχει και εφόσον διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προκήρυξης, να φέρνουµε τη «θεραπεία» της –
εντός εισαγωγικών, γιατί εννοείται ότι δεν µπορεί να υπάρξει
θεραπεία- µε άρθρο τροπολογίας που προνοεί τη σύσταση Γενικής Γραµµατείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεν µπαίνω ούτε στο αν είναι χρήσιµο ή δεν είναι χρήσιµο.
Εξάλλου, µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι και τα προηγούµενα
χρόνια που δεν υπήρχε Γενικός Γραµµατέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πήγε µια χαρά και ποτέ δεν ζήτησε να συσταθεί τέτοια θέση.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε συνάδελφε, για τα δικά σας
τα χρόνια λέτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ας µιλήσουµε για τη δεύτερη τροπολογία
που αναφέρεται στην κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών
προσωπικού επί των δήµων. Κατανοώ πλήρως το χρήσιµο αυτής
της διάταξης, δεδοµένου ότι πολλοί δήµοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβλέπω ότι θα την επικαλεστούν, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν τα σοβαρά προβλήµατα που έχουν µε τους προϋπολογισµούς τους. Δεν θα µπορούν οι δήµοι να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις τρίτων και θα επικαλούνται τη συγκεκριµένη διάταξη για να αιτιολογήσουν γιατί πληρώνουν το προσωπικό τους
και δεν µπορούν να πληρώσουν καµµία άλλη υποχρέωσή τους.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτή η διάταξη δεν µπαίνει τυχαία. Σωστή είναι, γιατί θα κληθεί
να αντιµετωπίσει µ’ αυτήν τη διάταξη το προσωπικό της τοπικής
αυτοδιοίκησης τα προβλήµατα που θα προκύψουν από την αδυναµία πλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
Ένα άλλο άρθρο αφορά στη µετάταξη προσωπικού, πρώην
ΤΥΔΚ, από το Δήµο Πειραιά, σε Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει µία σφοδρή αντίδραση εκ µέρους του Δηµάρχου Πειραιά –και µε το δίκιο του- διότι πήγατε την ΤΥΔΚ από
την Περιφέρεια, στο Δήµο µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και από το
Δήµο Πειραιά, πάλι στην Περιφέρεια µετά τις εκλογές. Είναι λογικό να θεωρεί ο κ. Μιχαλολιάκος ότι αυτό είναι ένα ζήτηµα το
οποίο έχει να κάνει µε µεταβολή της θέσης εξαιτίας ενός άλλου
εκλογικού αποτελέσµατος απ’ αυτό που προφανώς προσδοκούσατε. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι από τον Πειραιά που το
έχουν εισηγηθεί και το έχουν συνυπογράψει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): (Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Σύµφωνοι. Όµως, θα πρέπει να τοποθετηθείτε, κατά τη γνώµη µου, και µε βάση τις αιτιάσεις και τις ανοιχτές κατηγορίες του Δήµου Πειραιά γι’ αυτήν την πρωτοβουλία
σας. Εγώ δεν σας λέω ότι θα το καταψηφίσουµε αυτό, αλλά θέλω
να ακούσω τις σχετικές απαντήσεις.
Θα µιλήσω τώρα και για την τρίτη τροπολογία. Βεβαίως, δεν
κάνει τίποτα άλλο παρά να έχει και πάλι διάφορα µπαλώµατα σε
σχέση µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και βεβαίως ενσωµατώνει υπό
µορφή άρθρου και τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισµού, κάτι
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το οποίο ήδη εµέµφθην.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό θα ήταν ο κύριος Υπουργός και οι συνεργάτες του στο Υπουργείο Εσωτερικών –είναι µία
έντιµη πρόταση εκ µέρους της Αντιπολίτευσης- να δηµοσιεύσει
ξανά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να τον πάρει από την αρχή και να κάνει
µία καινούργια έκδοση µε όλες αυτές τις εµβαλωµατικές διατάξεις που µας έχουν προκύψει αυτό το τετράµηνο. Δεν υπάρχει
σχέδιο νόµου –όχι µόνο του Υπουργείου Εσωτερικών- που να συζητείται και να µην έχει µέσα και µία σκόρπια διάταξη, η οποία
αντιµετωπίζει θέµατα που αφορούν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τον
κακό τρόπο µε τον οποίο νοµοθετήθηκε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Η
κακή νοµοθέτηση είναι η βάση κάθε αδυναµίας λειτουργίας του
κράτους και της ίδιας της Δηµόσιας Διοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, να το κάνετε. Σας είπα ότι εµείς θα ψηφίσουµε
πολλά άρθρα από τις τροπολογίες και τα περισσότερα άρθρα
από το σχέδιο νόµου. Λυπούµαι πολύ για τον τρόπο µε τον οποίο
χρειάστηκε να κάνω κατάχρηση του χρόνου που είχα, για να
απευθυνθώ σε σας. Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω ότι δεν είµαι
ικανοποιηµένος από τον τρόπο µε τον οποίο είχα τη δυνατότητα
να αναπτύξω το πλήθος των επιχειρηµάτων που συνοδεύουν τέτοιου είδους νοµοθετικές πρωτοβουλίες και αυτό το καταθέτω
ως ελάχιστη αντίδραση στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το
Κοινοβούλιο, όπως και η Κυβέρνηση σε συνθήκες εκτάκτου
ανάγκης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαεννιά φοιτητές και δύο εκπαιδευτικοί από το Πανεπιστήµιο
«Kelley School of Business, Indiana University».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατεβαίνοντας από το Βήµα, ο αγαπητός συνάδελφος εισηγητής της Πλειοψηφίας εξέφρασε την απορία του πώς οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης –υποθέτω ότι µας βάζει όλους µαζί- δεν
ψήφισαν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µας είπε ότι παίρνει
πολλά µηνύµατα συγχαρητηρίων και, µάλιστα, από έναν ο οποίος
είναι υποστηρικτής της γενιάς των 600 ευρώ.
Ξέρετε, ιδιαίτερα το τελευταίο µου θύµισε λίγο τους συνταξιούχους που συναντούσαν τον Υπουργό και του έδιναν τη σύνταξη, για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τον Πρωθυπουργό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μάλιστα. Τον Πρωθυπουργό.
Αυτός ο νέος, µάλλον, δεν παίρνει είδηση για το πού βρίσκεται
–έχει ακόµα δουλειά- γιατί η ανεργία έχει ξεπεράσει το 15,9%
και, µάλιστα, οι νέοι µέχρι είκοσι τεσσάρων ετών είναι περισσότεροι του 35%. Αυτά δεν τα λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τα λέει η Εθνική Στατιστική Αρχή. Θα ενηµερωθεί, όµως,
γιατί µ’ αυτά τα χειρότερα που έρχονται, δυστυχώς θα βρεθεί
και ο ίδιος κάτω από πολύ δυσµενείς συνθήκες.
Εµείς λοιπόν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, παρ’ ότι είµαστε θετικοί στις
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τις δυνατότητες
που δίνονται. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που προωθεί η Κυβέρνηση δεν αλλάζει την κατεύθυνση του κρατικού µηχανισµού
υπέρ των συµφερόντων του κεφαλαίου.
Χαρακτηρίσαµε και πιστεύουµε ακράδαντα ότι είναι ένα νοµοσχέδιο εντυπωσιασµού, ένα νοµοσχέδιο ενσωµάτωσης, µε στόχο
να αποκρύψει τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους, που θα µεταβάλει την απάτη, τη διαφθορά και σε ένα µέρος και τη γραφειοκρατία σε ηλεκτρονική. Εντάσσεται στη γενικότερη λογική του
fast track για να εξυπηρετήσει τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και
τους επενδυτές. Η πλειοψηφία του λαού, η πλειοψηφία των ερ-
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γαζοµένων δεν πρόκειται να ωφεληθούν.
Το νοµοσχέδιο βέβαια δεν έρχεται σε λάθος χρόνο. Η χρήση
ηλεκτρονικών µέσων οδηγεί στην επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων που γίνονται µετά την ψήφιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και που
είχαν αποτέλεσµα να προωθείται η συγκεντροποίηση του κρατικού µηχανισµού και η συγκέντρωση του κράτους, να συρρικνώνονται, να καταργούνται υπηρεσίες και τοµείς κύρια κοινωνικοί,
να µειώνεται δραστικά η επιχορήγηση της τοπικής διοίκησης.
Και µην ξεχνάµε ότι για όλα αυτά τα προβλήµατα που έχουν
σχέση µε τα οικονοµικά των δήµων και µε τις πληρωµές των εργαζοµένων, η µεγαλύτερη και κύρια αιτία είναι η παρακράτηση
των νοµίµων πόρων που δικαιούνται µε βάση το ν.1828 και που
ξεπερνούν µε τους τόκους από το ’92 τα 9 δισεκατοµµύρια µέχρι
σήµερα. Σκεφθείτε, αν αυτά τα λεφτά τα έπαιρναν η τοπική και
η περιφερειακή διοίκηση σε ένα βαθµό -δεν είναι καλύτερη η κατάσταση εκεί- τι έργα και τι παροχές ιδιαίτερα κοινωνικές, θα
µπορούσαν να δοθούν στους πολίτες.
Αντίθετα όµως µε την ψήφιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» –και προειδοποιούσαµε και τους εργαζοµένους αλλά και το λαό γενικότερα
τι αρνητικές επιπτώσεις θα έχει αυτή η ψήφιση- προκύπτει δήθεν
το πλεονάζον προσωπικό όταν, εκτός ίσως ελαχίστων περιπτώσεων, η τραγική πραγµατικότητα είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε πάρα πολλούς τοµείς. Βέβαια, αν νοµίζετε ότι
καλύπτονται µε το να κλείνονται οι υπηρεσίες σε κοινωνικές είναι
ένα θέµα.
Εµείς –κοιτάξτε- δεν θέλουµε προσωπικό που να µην δουλεύει,
προσωπικό που να κάθεται. Και δεν δικαιολογούµε αυτές τις περιπτώσεις εάν υπάρχουν. Ποιος θα χαρακτηρίσει όµως πλεονάζον το προσωπικό και µε τι κριτήρια; Απ’ ό,τι φαίνεται το οικονοµικό είναι το πρώτο µέσα στον πανικό σας -γιατί έχετε πανικό- το
πώς θα καλυφθεί δήθεν το χρέος και τα ελλείµµατα, θέµατα που
µόνο ο λαός και οι εργαζόµενοι δεν έχουν ευθύνη. Κάτω από την
πίεση λοιπόν του πώς θα πληρωθεί, υπάρχουν ήδη δήµοι που
λένε ότι έχουν πλεονάζον προσωπικό.
Δεν πρόκειται να σταθώ σε όλα τα άρθρα, τηλεγραφικά ίσως
για να υπάρχει και να είναι ξεκάθαρο το τι ψηφίζουµε. Τα περισσότερα είναι τεχνοκρατικά και κάποια θα έλεγα τυπικά, αναγκαστικά για την εφαρµογή του νόµου.
Θα σταθώ στο 41 που πιστεύουµε ότι είναι από τα πιο σοβαρά,
αυτό που µεθοδεύει την αύξηση του χρόνου εργασίας χωρίς
αποδοχές και αποδεικνύει τον πρώτο και µεγαλύτερο στόχο του
νοµοσχεδίου στο όνοµα της εξίσωσης των ωρών εργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και του νοικοκυρέµατος κ.λπ.. Αυτά
είναι τα γνωστά επιχειρήµατα.
Ποιους θίγει αυτό το άρθρο; Όλους τους εργαζοµένους στο
στενό δηµόσιο τοµέα, στους ΟΤΑ και στους οργανισµούς νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Τους θίγει από δυόµισι ώρες µέχρι
δέκα τη βδοµάδα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που θίγονται περισσότερο από δυόµισι, γιατί µε δυόµισι ώρες θίγονται όλοι.
Για παράδειγµα οι ακτινολόγοι και οι χειριστές στα νοσοκοµεία
από τριάντα δυόµισι ώρες που έχουν το χειµώνα και τριάντα το
καλοκαίρι θα πάνε στις σαράντα. Το ίδιο και οι εργαζόµενοι
στους υπολογιστές κ.λπ..
Εκεί όµως που υπάρχει φοβερό πρόβληµα και παρά τη συζήτηση τόσες µέρες δεν φαίνεται να δείχνετε την παραµικρή ευαισθησία, είναι στους εργαζοµένους των βρεφονηπιακών σταθµών,
στους νηπιαγωγούς και στους βρεφονηπιοκόµους που θα τους
αναγκάσετε να δουλέψουν σαράντα ώρες.
Αυτή η εξέλιξη, όπως έχουµε ξαναπεί, δεν τσακίζει µόνο τα
παιδιά. Κατ’ αρχάς κατακεραυνώνει, αν θέλετε, τον κοινωνικό και
παιδαγωγικό χαρακτήρα των παιδικών σταθµών. Θα έχει τραγικές επιπτώσεις στον παιδικό ψυχισµό αλλά και στην οικογένεια
τους. Και βέβαια δεν συζητάµε για τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι
υποκριτικό να µιλάτε για υπογεννητικότητα όταν δεν εξασφαλίζετε το µίνιµουµ, το πού θα αφήσουν τα παιδιά τους για τις ώρες
που εργάζονται και λέµε για τους τυχερούς που θα έχουν δουλειά.
Έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις για το θέµα αυτό, γιατί κατ’
αρχάς πιστεύουµε ότι πρέπει να καταργηθούν και τα τροφεία
που υπάρχουν και να σταµατήσει κάθε επιχειρηµατική δράση.
Μέσα στη σηµερινή οικονοµική κατάσταση, ούτε οι εργαζόµενοι,
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πολύ περισσότερο οι άνεργοι, εκτός του ότι έχει αποκλειστεί
πολύ µεγάλος αριθµός παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς –
και είναι ένα θέµα που πρέπει επιτέλους να σας απασχολήσειµπορούν να τα πληρώσουν.
Ποια είναι η κατάσταση ξέρετε και δεν είναι µόνο το θέµα του
προσωπικού. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέµατα υποδοµής των νοικιασµένων ή ιδιόκτητων κτηρίων. Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που
αντί να τρέξετε για να λύσετε ορισµένα από αυτά, έρχεστε και
υποχρεώνετε τους εργαζοµένους να δουλέψουν σαράντα ώρες.
Επειδή ακούστηκαν κάποιες προτάσεις, εγώ θα έλεγα καλοπροαίρετα, δεν λύνουν το πρόβληµα. Δεν λύνει το πρόβληµα, για
παράδειγµα, η πρόταση ότι από τις σαράντα, τις τριάντα να
ασχολούνται µε τα παιδιά και τις δέκα να ασχοληθούν -και ίσως
αυτό περάσει µε καµµία εγκύκλιο- µε το εκπαιδευτικό έργο.
Υπάρχει εκπαιδευτικό παιδαγωγικό έργο. Πείτε µου όµως ότι
όταν οι γονείς µάθουν το ωράριο, δεν θα θέλουν να µην υποχρεώσουν τους παππούδες να πάρουν τα παιδιά από τον παιδικό
σταθµό; Ποιος θα ασχοληθεί τις υπόλοιπες δέκα ώρες µε τα παιδιά που θα παραµείνουν στους παιδικούς σταθµούς; Είναι όχι
απλά µεσοβέζικες λύσεις αλλά δεν λύνουν και το πρόβληµα. Θα
έχετε, κατά την άποψή µας, ευθύνη εάν υποτίθεται ότι θα λύσετε
το πρόβληµα µε µία τέτοια λύση .
Τι προετοιµάζετε γενικά µε τους εργαζοµένους στο δηµόσιο.
Κατ’ αρχάς προετοιµάζετε το έδαφος για απολύσεις και µάλιστα
µέσω ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ απ’ ό,τι φαίνεται από ανεξάρτητη αρχή για
προσλήψεις -που είναι γνωστό σε όλους µας από το νόµο Πεπονή- έρχεται τώρα να κάνει και απολύσεις µε τους εργαζοµένους από τις πρώην ΔΕΚΟ. Ο µεν Υπουργός λέει ότι το ΑΣΕΠ θα
εξετάζει τους εργαζοµένους που υπηρετούν για να κρίνει την ικανότητά τους, δηλαδή θα γίνει αξιολόγηση, ο δε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος λέει ότι µετά από αυτήν την εξέταση του ΑΣΕΠ θα
διακοπεί η συνεργασία. Πρέπει να οµολογήσουµε ότι το ΠΑΣΟΚ
στην ετοιµολογία του και στις καινούργιες λέξεις είναι, πράγµατι,
πρωταγωνιστής. Η απόλυση λοιπόν χαρακτηρίζεται «διακοπή συνεργασίας». Το ακούσαµε κι αυτό.
Το πρόβληµα και η πραγµατικότητα είναι ότι αυτός ο στόχος
που έχετε, είναι ότι σε τριάµισι χρόνια η Ελλάδα θα πρέπει να
έχει ένα δηµόσιο µε λιγότερους από διακόσιες χιλιάδες εργαζοµένους.
Εχθές ο Υπουργός στην τοποθέτησή του το περιέγραψε ήδη
αυτό, παινεύοντας τις µέχρι τώρα προσπάθειες λέγοντας, τι µειώθηκε από δω, τι µειώθηκε από κει, χωρίς φυσικά να κάνει έστω
και µία νύξη για τις επιπτώσεις όλων αυτών των µειώσεων.
Βέβαια εχθές ο Υπουργός µάς είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν
απολύσεις. Δεν θα γίνουν, αλλά θα πρέπει να µειωθεί δραστικά
το κόστος στο δηµόσιο, οπότε καταλαβαίνουµε τι εννοεί αλλά
και ο Υπουργός Οικονοµικών το είπε ξεκάθαρα. Δεν είναι ότι
έχουµε περισσότερη εµπιστοσύνη σ’ αυτά που είπε ο Υπουργός
Οικονοµικών από τον Υπουργό Εσωτερικών, για εµάς δεν είναι
πρόβληµα προσωπικό. Άλλωστε ο κόσµος από κάτω δεν εµπιστεύεται κανέναν.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο αλλά και γενικότερα ο λαός µας είναι ότι η Κυβέρνηση έχει
πάρει τις αποφάσεις, δεν είναι ότι πιέζεται και δήθεν τώρα προβάλλει αντίσταση. Αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν πολύ πιο πριν.
Και οι αποφάσεις είναι ξεκάθαρες ότι «δεν κάνω προσλήψεις»
παρ’ ότι ακούµε και διάφορες προσλήψεις που γίνονται ίσως µε
άλλους τρόπους, «περιορίζω τις προσλήψεις µόνο σε ορισµένου
χρόνου», που αυτό σηµαίνει ότι έχουν ηµεροµηνία λήξης, «κλιµακώνω τις απολύσεις τακτοποιώντας το πλεονάζον προσωπικό». Έχει ενεργοποιηθεί και το ΑΣΕΠ. Αυτά όλα γίνονται δίπλα
στην αύξηση ωραρίου χωρίς αποδοχές, µείωση των επικουρικών
συντάξεων, ουσιαστικά ξεζούµισµα των εργαζοµένων και όχι
µόνο µε την εξίσωση µισθών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Αλλά
απ’ ό,τι φαίνεται, θέλετε εργαζοµένους µε µισθούς Κίνας ή Ινδίας.
Ρωτάµε και θέλουµε απάντηση σχετικά µε την τοποθέτηση του
κυρίου Υπουργού, όσον αφορά τις σαράντα ώρες τις οποίες προσπαθείτε να δικαιολογήσετε και που, δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται
αυτή η διάταξη θα ψηφιστεί και θα γίνει και νόµος του κράτους.
Αυτές οι σαράντα ώρες, λοιπόν, αφορούν και τον τοµέα καθα-
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ριότητας στους δήµους; Τους βρεφονηπιοκόµους τους αφορά.
Αφορά, λοιπόν, και τους εργάτες καθαριότητας; Διότι αυτές οι
τριάντα δύο ώρες που δουλεύουν σήµερα, έχουν γίνει στη βάση
µελέτης, κάτι που ξέρετε πολύ καλά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αφού έχουν ειδικό
ωράριο.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
ξέρω εάν σκέπτεστε αύξηση και στο θέµα αυτό. Όµως, πρόκειται
για ένα θέµα που θα πρέπει να δείτε πολύ προσεκτικά, γιατί είναι
γνωστές οι ασθένειες που έχουν οι εργαζόµενοι στον τοµέα
αυτό.
Και νοµίζω ότι για κάποιον που δεν µπορεί να έχει εικόνα για
την κατάσταση –και δεν είναι κακό αυτό- ένα δροµολόγιο µε το
αυτοκίνητό του πίσω από ένα αυτοκίνητο καθαριότητας, θα τον
πείσει και θα τον κάνει να καταλάβει για ποιο θέµα κουβεντιάζουµε.
Θα ολοκληρώσω τα θέµατα που έχουν σχέση µε τους εργαζοµένους.
Όσον αφορά το άρθρο 44 που αφορά τα θεσµικά ζητήµατα
των εργαζοµένων, θα ήθελα να πω σχετικά µε την παράγραφο 4
που αφορά ουσιαστικά τις απολύσεις συµβασιούχων, ότι εµείς
είµαστε αντίθετοι µ’ αυτές τις απολύσεις σε συγχρηµατοδοτούµενα ή επιδοτούµενα προγράµµατα των δήµων.
Όµως, έχουµε να κάνουµε µία πρόταση στην παράγραφο 2
του άρθρου 44, όπου λέει ότι επιτρέπεται η πρόσληψη ιδιαίτερου
γραµµατέα-βοηθού αντιδηµάρχου µε αναπηρία τύφλωσης. Αυτό
είναι κάτι που σεβόµαστε, γιατί πρόκειται, πράγµατι, για ένα µεγάλο βαθµό αναπηρίας, πάνω από 67%. Όµως, γιατί αυτό να γίνεται µόνο σ’ αυτούς που έχουν θέµα τύφλωσης. Υπάρχουν και
σοβαρά κινητικά προβλήµατα και άνθρωποι που µπορούν να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκλεγµένος, αλλά δεν
χρειάζεται κάθε φορά για ένα συγκεκριµένο να έρχεται φωτογραφική διάταξη. Νοµίζω ότι αυτή η διάταξη θα µπορούσε να
επεκταθεί και για τους έχοντες κινητικά προβλήµατα.
Όσον αφορά τώρα την παράγραφο 1 του άρθρου 45, αυτή
προεκτείνει τη δυνατότητα µετάταξης και σε άλλη περιφέρεια.
Όµως, στην πραγµατικότητα όλες οι µετατάξεις, είτε σε υπηρεσία του δηµοσίου είτε σε δήµο είτε σε άλλη περιφέρεια είτε
αλλού, έχουν εφαρµογή µόνο στους ηµετέρους, αφού έχουν ως
προϋπόθεση τη σύµφωνη γνώµη και των δύο φορέων, του φορέα
που υπηρετεί και του φορέα υποδοχής.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είµαστε αντίθετοι µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που αφορά την απόσπαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς τη θέληση του εργαζοµένου.
Οι εργαζόµενοι µ’ αυτές τις αποσπάσεις γίνονται στην κυριολεξία µπαλάκια ανάµεσα στους δήµους και στις περιφέρειες. Θα
ήθελα να πω ότι αυτό δεν το έχουµε σαν γενική γραµµή. Εµείς
συµφωνούµε στις οικειοθελείς µετατάξεις και αποσπάσεις, αλλά
δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σ’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι θα µπορέσω να ολοκληρώσω στα
είκοσι πέντε λεπτά που µίλησε και ο προηγούµενος συνάδελφος.
Έλεγα, λοιπόν, ότι οι εργαζόµενοι γίνονται µπαλάκια ανάµεσα
στους δήµους και στις περιφέρειες, χωρίς τη θέλησή τους και
χωρίς κανένα όρο ή προϋπόθεση, αρκεί ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης να ζητήσει απλώς υπάλληλο ο ένας από τον άλλον.
Όσον αφορά την παράγραφο 9 και τη δυνατότητα που δίνει
στους εργαζοµένους των πρώην ΤΥΔΚ να µεταταχθούν µε αίτησή τους και σε άλλους δήµους, χωρίς γνώµη των υπηρεσιακών
συµβουλίων κ.λπ., θα σας έλεγα ότι εµείς θα καταψηφίσουµε
αυτό το άρθρο. Καταλαβαίνουµε ότι έχουν δίκιο οι εργαζόµενοι
που ζήτησαν κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα να µπει φωτογραφικά
αυτή η διάταξη. Όµως, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε
σε κάτι τέτοιο, γιατί έχουµε ενηµερώσει για τις επιπτώσεις που
θα υπάρχουν για τους ίδιους τους εργαζοµένους µετά την ψήφιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες εργαζοµένων και στο Δήµο Πειραιά που έχουν ζητήσει από τη δική
µας παράταξη να φέρουµε ανάλογη τροπολογία. Αυτά, όµως,
δεν είναι σοβαρά πράγµατα. Πρέπει το Υπουργείο να δει συνο-

10784

λικά το θέµα και να κάνει µια πιο γενική αναφορά, προκειµένου
να λύσει το πρόβληµα γενικά και όχι κάθε φορά να φωτογραφίζονται κάποιοι.
Όσον αφορά, τώρα το άρθρο 46, θα ήθελα να πω ότι φυσικά
δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε το παράβολο που ζητείται
και το οποίο µε κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να αναπροσαρµοστεί. Δηλαδή, θα πάει ένας άνεργος που ψάχνει δουλειά
να καταθέσει αίτηση και θα πρέπει να πληρώσει 40 ευρώ. Αν
αυτό δεν είναι εισπρακτικός µηχανισµός, χαρακτηρίστε το εσείς
και πείτε µας τι είναι.
Όσον αφορά τώρα το άρθρο 43, έχουµε τοποθετηθεί. Δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε, γιατί προσαρµόζει και υλοποιεί
πλευρές που συνδέονται µε την απελευθέρωση της ενέργειας.
Και φυσικά, υπάρχει το ζήτηµα ότι και µέσα στη σηµερινή οικονοµική κρίση δεν είναι κάποιοι που πεισµατικά δεν θα µπορούν
να πληρώνουν τους λογαριασµούς της ΔΕΗ, αλλά θα αυξάνεται
καθηµερινά ο αριθµός τους. Έχω φέρει επανειληµµένα το παράδειγµα του Υποκαταστήµατος Καµινίων της Περιφέρειας Πειραιά
για το οποίο έχει δοθεί το στοιχείο ότι κλείνουν πάνω από διακόσια ρολόγια την ηµέρα, δηλαδή διακόπτεται το ηλεκτρικό. Φανταστείτε τι αποτελέσµατα θα φέρει ο πιο συστηµατικός έλεγχος
και πόσος κόσµος -και ιδιαίτερα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
συνταξιούχοι- θα βρεθεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα.
Όσον αφορά το άρθρο 42 που έχει σχέση µε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η βασική µας παρατήρηση είναι ότι ενώ
υποτίθεται ότι έρχεται για να καλύψει ένα πραγµατικό κενό στη
θαλάσσια διακίνηση αυτών των απορριµµάτων και των υπολειµµάτων επεξεργασίας τους ή και των ανακυκλούµενων από αυτά
προϊόντων και υλικών, δεν ρυθµίζεται τίποτα το συγκεκριµένο.
Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση ζητά λευκή επιταγή, για να έρθει µετά
µε κοινή υπουργική απόφαση και να κάνει τις ρυθµίσεις που θέλει
και που σκέπτεται.
Έχουµε πει ότι δεν θα είναι έκπληξη για µας αν, για παράδειγµα, δούµε να ξεφυτρώνουν δίπλα στα αιολικά πάρκα και µονάδες ενεργειακής καύσης απορριµµάτων. Άλλωστε, γίνονται
ήδη πολλές συζητήσεις για τη Μακρόνησο. Το κύριο ζήτηµα,
όµως, είναι ότι δεν αφορά µόνο τα νησιά. Αφήνει ανοιχτό και το
θέµα της Αττικής και συγκεκριµένα τον Άγιο Γεώργιο στην περιοχή της Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων και Δήµου
Ύδρας. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη συγκεκριµένη παράγραφο, θα καταλάβει ότι περιλαµβάνεται και η Αττική. Φυσικά και
θα το καταψηφίσουµε.
Επίσης, καταψηφίζουµε και έχουµε αναπτύξει τις σκέψεις µας
σε σχέση µε τα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11 του Κεφαλαίου Δ’, τα
οποία αφορούν ζητήµατα ουσιαστικής προστασίας προσωπικών
δεδοµένων, η οποία όµως δεν γίνεται.
Ας προχωρήσω, όµως, παρακάτω. Τα 1, 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Α’ τα καταψηφίζουµε. Κατ’ αρχάς αυτά τα περί σκοπού του
νόµου –τα άλλα δεν µας απασχολούν, γιατί είναι τεχνοκρατικά,
οι ορισµοί κ.λπ.- είναι µόνο ευχολόγια, γιατί εξυπηρετούν άλλο
σκοπό, δηλαδή αυτόν που είπαµε στην αρχή.
Στη συνέχεια, τα άρθρα 3, 4, 5, 6 τα καταψηφίζουµε, ενώ ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στα επίσης τυπικά άρθρα 12, 13, 14, 15, 16
και 17. Βέβαια, το άρθρο 17 -γιατί υπάρχει µια αναφορά και σ’
αυτό- δεν διασφαλίζει προσωπικά δεδοµένα, Όµως, τα περισσότερα άρθρα είναι τυπικά και τεχνοκρατικά και λειτουργούν, όπως
και το άρθρο 18.
Όσον αφορά τα άρθρα 19, 20, 21 και 22.1. –βλέπω το χρόνο
τώρα και θέλω να σταθώ στις τροπολογίες- τα καταψηφίζουµε.
Στο άρθρο 22.1 η πολιτική ασφαλείας δεν είναι ενιαία. Από τη
στιγµή που χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση, έχει πάντα το
στοιχείο της λανθασµένης εκτίµησης.
Δεν θα σταθώ και στα υπόλοιπα. Την ώρα της ψηφοφορίας,
θα πω πού ψηφίζουµε αρνητικά και πού «ΠΑΡΩΝ», για να σταθώ
και σε µερικά σηµεία των τροπολογιών.
Με µία γενική παρατήρηση –ήδη ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους και στην επιτροπή, αλλά και εδώ στην Ολοµέλεια- θα
έλεγα ότι οι τροπολογίες δεν έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους.
Δεν ξέρω πόσα νοµοσχέδια θα µπορούσαν να καλύψουν, αλλά
είναι τελείως άσχετα και πρώτη φορά έρχεται µια τροπολογία µε
τέσσερα και πέντε άρθρα. Θα πρέπει να διευκρινίσετε, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε, κατά την ώρα της ψηφοφορίας πώς θα γίνει η ψηφοφορία.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 110 και ειδικό
45, εκεί που έχετε δηµοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης κ.λπ., αυτό το συγκεκριµένο άρθρο θα το ψηφίσουµε.
Όµως, αν πραγµατικά θέλουµε να µιλάµε και να παινεύεται κανείς για διαφάνεια, θα πρέπει να κάνετε δεκτές τις προτάσεις του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που επανειληµµένα έχουν
κατατεθεί και µε τη µορφή νοµοσχεδίων, όπως αυτές σχετίζονται
µε τις συντάξεις των Βουλευτών που εµείς λέµε να καταργηθούν
-ο καθένας έχει το ασφαλιστικό του ταµείο- και µε τις αµοιβές σε
διάφορες επιτροπές κ.λπ..
Σε ένα άλλο άρθρο πιο κάτω που αφορά θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, θα σας έλεγα να κοιτάξτε το τεχνικό πρόβληµα που προκύπτει όταν φεύγει η ευθύνη
από το ένα Υπουργείο και πάει στο άλλο. Αυτό το θέµα θα πρέπει
να το λύσουµε και να συµφωνήσουµε.
Πρόβληµα υπάρχει, όµως, στο σηµείο που από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών ένα απειροελάχιστο ποσοστό -0,3‰- πηγαίνει στο Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης Τυφλών, που είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου, και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών.
Πίσω από τη διάταξη αυτή, κατ’ αρχάς, η πολιτεία αποποιείται
των ευθυνών της και αφήνει στην τύχη τους τους τυφλούς. Και
λέµε στην τύχη τους, γιατί σήµερα η κατάσταση σάς είναι γνωστή: Έχουν να πληρωθούν πάνω από δέκα µήνες. Δεν µας απασχολεί ποιος τηλεοπτικός σταθµός είναι εντάξει στις πληρωµές
του και ποιος όχι. Υπάρχουν προβλήµατα. Έχουν, βέβαια, κάνει
µία µη κερδοσκοπική εταιρεία, που υποτίθεται ότι ρυθµίζει θέµατα φροντιστηρίου των παιδιών, τυπογραφείου κ.λπ..
Να σας πω µόνο για το θέµα του τυπογραφείου των τυφλών.
Κάπου νοικιάζουν ένα κτήριο. Έχουν πάνω από ένα χρόνο να
πληρώσουν ενοίκια και εδώ και δέκα µήνες τους έχουν δεσµεύσει τα µηχανήµατα και δεν λειτουργεί. Μέσα στην όλη οικονοµική κρίση έχει πέσει και η διαφήµιση, ο πόρος που υποτίθεται
ότι θα κάλυπτε κάποια έξοδα.
Τι σκέπτεται η πολιτεία να κάνει µε αυτήν την οµάδα των
ΑΜΕΑ; Θα αναλάβει, επιτέλους, τις ευθύνες της ή θα ρίξει στον
Καιάδα τις δύο αυτές οργανώσεις, που δεν έχει σηµασία ποιες
είναι και, φυσικά, µαζί µε αυτούς και τα άτοµα που έχουν µεγάλο
πρόβληµα τύφλωσης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Της άλλης υπουργικής τροπολογίας το πρώτο άρθρο έχει
τίτλο «Κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών προσωπικού
των δήµων». Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι καινούργιο. Δεν έχει σηµασία αν θα είναι τράπεζα ή κάποιο ταµείο. Υπήρχε και παλιά νοµοθεσία ότι πρέπει δύο µηνιάτικα µαζί µε τα ασφαλιστικά να
κρατιούνται. Γιατί δεν ήταν εντάξει οι δήµοι που δεν έκαναν τις
πληρωµές; Ακριβώς γιατί υπάρχουν πολύ µεγάλα οικονοµικά
προβλήµατα που µπορεί σε µία-δύο περιπτώσεις να ήταν και κακοδιαχείριση. Όµως, στις περισσότερες είναι η συνεχής µείωση
της επιχορήγησης των δήµων και τα παρακρατηθέντα, τα οποία
δεν αποδίδονται.
Με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθµολογική εξέλιξη
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέρθηκε στους ΟΤΑ Α’ Βαθµού ή µε τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλων δήµων και περιφερειών φυσικά θα συµφωνήσουµε.
Το θέµα µε τις µετατάξεις το ανέλυσα στην αρχή. Οι εργαζόµενοι πρέπει να ξέρουν ότι οι αναγκαστικές µετατάξεις οδηγούν
στις απολύσεις και γι’ αυτό συνηγορεί και βοηθάει το θέµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπως ψηφίστηκε και µε όποιες επιπτώσεις έχει.
Ένα τελευταίο άρθρο της ίδιας τροπολογίας αναφέρεται στις
µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήµατα. Γιατί φέρνετε πάλι αυτήν
τη φωτογραφική τροπολογία µόνο για εργαζοµένους στα ΚΕΠ;
Δεν υπάρχουν σοβαρά ανάπηροι µε ποσοστό πάνω από 67% και
σε άλλες υπηρεσίες είτε των ΟΤΑ είτε του δηµοσίου; Πρέπει να
το γενικεύσετε, για να υπάρχει, τέλος πάντων, αποκατάσταση
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της αδικίας και ισονοµία, για την οποία τόσο επαίρεστε και τη
διαφηµίζετε.
Η επόµενη υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 411 και ειδικό αριθµό 46 ασχολείται µε τις υποχρεωτικές µετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού. Έχουµε ήδη τοποθετηθεί. Η θέση µας
είναι µία και σταθερή: Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τις
υποχρεωτικές µετατάξεις, παρά µόνο µε αυτές που αποφασίζει
ο ίδιος ο εργαζόµενος. Όχι µόνο τού αλλάζουν τον τρόπο ζωής
που έχει προγραµµατίσει και έχει ρυθµίσει και πολλές φορές σε
βάρος της οικογένειας, αλλά διαλύονται στην κυριολεξία οι οικογένειες. Πιστεύω ότι πρέπει να δείτε αυτό το θέµα και να µην
προχωράτε µε το «έτσι θέλω».
Βέβαια, θα µου πείτε ότι σας πιέζουν και θα πρέπει µέχρι το
2013 να παρουσιάσετε τον αριθµό των 150 χιλιάδων µείον, που
ουσιαστικά είναι το 30% του συνολικού αριθµού των δηµοσίων
υπαλλήλων.
Στην τροπολογία αυτή για εµάς σοβαρό είναι το άρθρο που
αναφέρεται στην ιδιωτικοποίηση του τοµέα καθαριότητας των
δήµων. Με αυτήν την τροπολογία η Κυβέρνηση δίνει το δικαίωµα
στους δήµους που δεν έχουν υπηρεσίες καθαριότητας –αρχικά
ορεινοί, νησιωτικοί κ.λπ.- αντί να προσλάβουν µόνιµο προσωπικό,
να αναθέτουν σε ιδιώτες µε την υπογραφή συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών το έργο της συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων και δηµοτικών κτηρίων.
Με αυτό το πρόσχηµα, όµως, που καλύπτει τους νησιωτικούς
δήµους η Κυβέρνηση ανοίγει κερκόπορτα, ώστε η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας να επεκταθεί και σε άλλους δήµους, κάθε
φορά αιτιολογηµένα από το δηµοτικό συµβούλιο από το οποίο
πρέπει να παίρνεται η απόφαση µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται και να παρουσιάζεται η
αδυναµία. Βέβαια, αδυναµία θα είναι και κάθε φορά που έχουν
κινητοποιήσεις οι εργαζόµενοι και απεργούν. Οπότε, για να
απαλλαγούν οι δήµαρχοι και να διατηρήσουν το προφίλ τους, ιδιαίτερα όταν θα είναι παραµονές δηµοτικών εκλογών, θα χρησιµοποιούν όχι µόνο την ιδιωτικοποίηση, αλλά και άλλα µέσα που
έχουµε δει κατά κόρον.
Με άλλο άρθρο της ίδιας τροπολογίας νοµιµοποιούνται όλες
οι συµβάσεις ανάθεσης καθαριότητας από τους δήµους σε ιδιώτες µέχρι τη λήξη τους.
Η τελευταία υπουργική τροπολογία, η οποία έχει γενικό
αριθµό 410 και ειδικό αριθµό 45, αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίµων τρίτων προς δήµους.
Πρόκειται για ένα άρθρο όχι απλώς εισπρακτικό, αλλά στη φάση
που βρίσκεται σήµερα ο κόσµος, στην απελπισία του, θα δηµιουργήσει προβλήµατα. Εσείς, βέβαια, επιµένετε ότι κάποιοι µε
το «έτσι θέλω» δεν πηγαίνουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους. Εδώ τους βάζετε σε µια διαδικασία ανάλογη µε ό,τι κάνει
και το ΙΚΑ, δηλαδή κάποιες δόσεις. Την όποια πρόσβαση πρέπει
να την αποφασίσει το δηµοτικό συµβούλιο και να βάλει όρους.
Όµως, έτσι και δεν πληρώσει κάποια δόση, χάνει και όλα τα προηγούµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Αντιπρόεδρε,
πρέπει να τελειώσετε.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτηµα, όπως για εµάς –τελικά και
εν κατακλείδι- το θέµα του προσωπικού είναι αυτό µε το οποίο
θίγονται όλοι οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο. Φυσικά, όλα αυτά τα
άρθρα τα καταψηφίζουµε. Το ίδιο και το θέµα των προσωπικών
δεδοµένων, που αναφέρεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Φυσικά
και τις τροπολογίες. Θα πούµε, βέβαια, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σε ποια σηµεία συµφωνούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Θα παρακαλούσα, κύριε συνάδελφε, λίγη αυτοσυγκράτηση
στο χρόνο, γιατί είναι εγγεγραµµένοι είκοσι ένας οµιλητές.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα διαµαρτυρηθώ και εγώ για το άρον-άρον της διαδικασίας
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κυρίως σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Εκείνο, όµως, που µε ενόχλησε περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι ότι ενώ
στην επιτροπή κατατέθηκαν οι τροπολογίες την Παρασκευή 13
Μαΐου, οι τροπολογίες αυτές ήταν ήδη δηµοσιευµένες στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Καταθέτω την εφηµερίδα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως δηµοσιογράφος θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο που απέσπασε αυτές τις πληροφορίες από τον Υπουργό, αλλά ως Βουλευτής εκφράζω τη λύπη µου, γιατί δεν πιστεύω ότι έτσι θα
πρέπει να λειτουργεί η Κυβέρνηση και ο κοινοβουλευτισµός, δηλαδή να τα µαθαίνουµε πρώτα από τις εφηµερίδες.
Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, µε µεγάλη προσοχή την αγόρευση
του κ. Ραγκούση. Έθεσε κάποια ερωτήµατα στα οποία απάντησε
ο ίδιος. Εµείς στην επιτροπή τού έχουµε θέσει διάφορα ερωτήµατα, στα οποία δεν έχει δώσει απάντηση. Ίσως το κάνει αργότερα.
Συνοπτικά ερωτώ: Με ποιους θα προχωρήσει την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, τη στιγµή που µόλις το 1/3 των δηµοσίων υπαλλήλων γνωρίζει να χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Πότε
θα ολοκληρωθεί το έργο; Να µας δώσει ένα χρονικό ορίζοντα,
αν γίνεται. Με πόσα χρήµατα θα γίνει αυτό; Τον ρωτάµε επιµόνως και απάντηση δεν παίρνουµε. Καµµιά φορά –θα πρέπει να
το γνωρίζει ο Υπουργός- και η σιωπή ισοδυναµεί µε µια πολύ εύγλωττη απάντηση. Έρχοµαι τώρα στα άρθρα. Θα ψηφίσουµε τα
άρθρα 1, 2 και 3, γιατί θέλουµε να τονίσουµε ότι εµείς δεν είµαστε εναντίον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Είµαστε εναντίον του τρόπου µε τον οποίο επιχειρεί και τον
οποίο θεωρούµε σαθρό. Θεωρούµε ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει µε τον τρόπο που επέλεξε η Κυβέρνηση, η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση.
Επίσης, θα ψηφίσουµε τα άρθρα 41, 42, 43, 44, 45 και 47 και
θα πούµε «ΌΧΙ» σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον τρόπο µε
τον οποίο επέλεξε η Κυβέρνηση να καθορίσει τα ζητήµατα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Θα σταθώ, λόγω και του περιορισµένου χρόνου, σε ορισµένα
άρθρα. Ευτυχώς, στην επιτροπή είναι καταγεγραµµένη η κατ’ άρθρον τοποθέτηση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και η αιτιολόγηση του «ΝΑΙ» και του «ΌΧΙ».
Ειδικότερα, θα ήθελα να µείνω στο άρθρο 41 και στην οριζόµενη εβδοµαδιαία απασχόληση των σαράντα ωρών. Εµείς θα το
ψηφίσουµε το άρθρο αυτό, αν και γνωρίζετε καλά, κύριοι Υπουργοί, ότι το πρόβληµα δεν είναι ποσοτικό, αλλά ποιοτικό και ότι
αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι εάν και έχουµε τους περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους, σε σχέση µε τον πληθυσµό µας,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τούτοις το συνολικό παραγόµενο
έργο υπολείπεται αισθητά του αντίστοιχου µέσου όρου της Ευρώπης.
Δεν θα γίνει, λοιπόν, πιο παραγωγικός ο δηµόσιος τοµέας µε
την αύξηση κατά µισής ώρας την ηµέρα της εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η απόδοση του δηµοσίου, απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση. Αργήσατε
πολύ να κάνετε γενναίες µεταρρυθµίσεις και από αυτό έπρεπε
να ξεκινήσετε. Σας το λένε όλοι, δεν το λέµε µόνο εµείς. Σας το
λένε όλοι και άνθρωποι που δεν ανήκουν στο στενό κοµµατικό
σύστηµα.
Συνδέοντας την παραγωγικότητα µε την αµοιβή, σπάζοντας
την άτυπη ασυλία που περιβάλλει αυτούς που µπήκαν στο δηµόσιο για να ζουν παρασιτικά εις βάρος των συναδέλφων τους και
της ελληνικής κοινωνίας, θέτοντας κίνητρα και αντικίνητρα και
επιτέλους, µη διστάζετε να τιµωρήσετε παραδειγµατικά όσους
συνειδητά και κατ’ εξακολούθηση κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό
και να επιβραβεύσετε εκείνους που είναι εργατικοί και παραγωγικοί και οι οποίοι πάνω στις πλάτες τους κουβαλούν όλα τα
αµαρτήµατα κάποιων, οι οποίοι πίστεψαν ότι µπαίνουν στο δηµόσιο για µια αργοµισθία και για να βρίσκονται στο σπίτι τους ή
κάπου αλλού και όχι εκεί που πρέπει, δηλαδή στην υπηρεσία
τους.
Εκτός των άλλων, επιβάλλεται να εµπεδωθεί, κυρίες και κύριοι,
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και ένα αίσθηµα δικαιοσύνης µεταξύ των υπηρετούντων στο δηµόσιο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ακόµα και µέσα στο δηµόσιο
υπάρχουν θέσεις εργασίας πολλών ταχυτήτων. Ενώ, λοιπόν,
εξαιρείτε τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων από τη ρύθµιση, τους νηπιαγωγούς, που εργάζονται στους παιδικούς σταθµούς των ΟΤΑ, καθώς και τους βρεφονηπιοκόµους, τους βάζετε
να δουλεύουν σαράντα ώρες, αγνοώντας ότι το λειτούργηµα που
επιτελούν απαιτεί αυξηµένη προσήλωση και εγρήγορση. Θα
έχετε λάβει πολλά µηνύµατα και από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήµατα αυτά. Εγώ εκείνο που έχω
χρέος να κάνω είναι να καταθέσω στα Πρακτικά τις έντονες διαµαρτυρίες των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι στις ανακοινώσεις
τους περιγράφουν και την ιδιαιτερότητα του λειτουργήµατός
τους. Δικαίως, λοιπόν, αισθάνονται αδικηµένοι και διαµαρτύρονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για να λειτουργήσει, εκτός των άλλων που ήδη αναφέραµε, απαιτεί και τη λειτουργία ενός συστήµατος που θα εφαρµόζει στοιχειώδεις κανόνες αξιοκρατίας. Πώς θα πατάξετε τη διαφθορά;
Οι εφορίες κατατάσσονται στις υπηρεσίες µε τη µεγαλύτερη διαφθορά, αλλά δώστε µια εξήγηση στον ελεγκτή των εφοριών, ο
οποίος σηκώνει όλο το βάρος του καταλογισµού και τις επιβολής
των φόρων και ασκεί µια επίπονη και υψηλής ευθύνης εργασία,
που πολλές φορές εργάζεται και πέραν του ωραρίου του, να
αµείβεται όπως ακριβώς αµείβεται ο συνάδελφός του που εργάζεται, επί παραδείγµατι, στο πρωτόκολλο.
Πώς θωρακίζετε αυτούς τους ανθρώπους απέναντι σε όσους
θα θελήσουν να τους διαφθείρουν; Τι έχετε κάνει για τον εξορθολογισµό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, µέσα σε ένα
πλαίσιο αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, έτσι ώστε ο καθένας να
αµείβεται σύµφωνα µε τα προσόντα του, τη θέση ευθύνης και
την απόδοσή του; Βάσει ποιας λογικής, για παράδειγµα το επίδοµα που εισπράττουν οι εφοριακοί να το παίρνουν και όσοι
ασχολούνται µε την καθαριότητα των χώρων των εφοριών; Έτσι
λειτουργεί η Δηµόσια Διοίκηση, λοιπόν; Έτσι. Και η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση ποια δοµή, σε ποιους µηχανισµούς θα στηριχθεί
για να επιτύχει τους στόχους που θέτει; Αυτή είναι η κυρίαρχη
αντίθεσή µας προς τη νοµοθετική πρωτοβουλία που συζητούµε.
Θεωρούµε ότι απαιτείται ριζική αναµόρφωση της Δηµόσιας Διοίκησης πριν και πάνω απ’ όλα. Αλλά αυτό απαιτεί θαρραλέα πολιτική βούληση και ευθεία αντιπαράθεση µε το κίνηµα των
βολεµένων, που δεν συγκινούνται από τα δεινά των συναδέλφων
τους στο δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα, αρκεί οι ίδιοι να
συνεχίσουν να είναι βολεµένοι.
Και εσείς τι κάνετε; Ενώ µε µεγάλη ευκολία περικόψατε µισθούς και συντάξεις, που ήταν η µόνη επιταγή του µνηµονίου
που εφαρµόσατε, για τις διαρθρωτικές αλλαγές που επέβαλε το
µνηµόνιο, όπως η πάταξη τη φοροδιαφυγής και της διαφθοράς,
ο περιορισµός του δηµοσίου, η ανάπτυξη, η δηµιουργία επενδυτικού περιβάλλοντος, τι κάνατε; Απολύτως τίποτα.
Ενώ, λοιπόν, µε ιδιαίτερη ευκολία περικόψατε µισθούς και συντάξεις και υπερφορολογήσατε κάθε παραγωγική δραστηριότητα
σε σηµείο εξόντωσης -επιτέλους πρέπει να το δείτε, κυκλοφορείτε στους δρόµους, καταλαβαίνετε, συζητάτε, σας το λένε- εντούτοις φανήκατε ιδιαίτερα προβληµατισµένοι και αναποφάσιστοι για το αν θα έπρεπε να καταργήσετε το επίδοµα προθέρµανσης αυτοκινήτου –ήµαρτον Κύριε!- στον ΟΤΕ ή το επίδοµα
επικινδυνότητας για τη χρήση φαξ στη ΔΕΗ. Αν είναι δυνατόν!
Και προκειµένου να µην δυσαρεστήσετε τα αγαπηµένα σας παιδία –διότι περί αυτού πρόκειται- αφήσατε τη χώρα να οδεύει
στην άβυσσο και τη µεγάλη µάζα των εργαζοµένων και επαγγελµατιών να ζει στη ζώνη του λυκόφωτος.
Τώρα, µιλάτε για περιορισµό των συµβασιούχων στους µισούς, αλλά στους δεκαοκτώ µήνες της διακυβέρνησής σας δεν
αγγίξατε τους πάνω από πέντε χιλιάδες οργανισµούς και φορείς
του δηµοσίου που δεν έχουν λόγο ύπαρξης και στοιχίζουν
ακριβά στον ελληνικό λαό. Συνεχίζουν τη λειτουργία τους, απλώς
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για να βολεύονται τα δικά σας παιδιά που αποτελούν και την
εκλογική σας πελατεία.
Πληρώνουν, λοιπόν, το µάρµαρο συλλήβδην όλοι οι δηµόσιοι
υπάλληλοι, όλος ο ιδιωτικός τοµέας που για χρόνια συρρικνώνεται προς χάριν της διατήρησης του παµφάγου και αντιπαραγωγικού δηµοσίου τοµέα. Για ποια ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
λοιπόν, µας µιλάτε; Πού θα στηριχθείτε;
Είπατε στην επιτροπή ότι είναι σαν να σας καλούµε να µπούµε
σε ένα καράβι να περάσουµε απέναντι, για να αγκαλιάσουµε τη
δηµοκρατία. Εσείς που είστε και νησιώτης, θα ανεβαίνατε από
τον Πειραιά σε ένα παλιό καράβι, σαπιοκάραβο, για να πάτε στην
Πάρο; Πιστεύω πως δεν θα το κάνατε.
Επειδή, όµως, διαφαίνεται ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να παρέµβει έστω µε δειλά βήµατα και µε σηµαντική καθυστέρηση
στην αναµόρφωση της Δηµόσιας Διοίκησης, γι’ αυτό υπερψηφίζουµε το άρθρο 41.
Να πάµε στο άρθρο 46, για να υποδηλώσουµε και τις καλές
µας προθέσεις και την αγωνία µας για τον τόπο αυτό, που επιτέλους κάτι πρέπει να πάει µπροστά. Έχει προκαλέσει έκπληξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οριζόµενη στο άρθρο 46
υποχρέωση καταβολής παραβόλου 40 ευρώ για όσους συµµετέχουν σε γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ για διορισµό στο δηµόσιο. Επειδή κάποια στιγµή θα πρέπει να έχουµε την αίσθηση µιας
τάξης µεγέθους, θα σας πω µόνο ότι τα 40 ευρώ είναι ένα µεροκάµατο. Για να µην ξεχνιόµαστε! Πόσο ανάλγητο φαντάζει, λοιπόν, ένα κράτος που ζητάει από ανέργους, από πολυτέκνους,
από άτοµα µε ειδικές ανάγκες να πληρώνουν παράβολο, προκειµένου να συµµετάσχουν σε ένα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ;
Αντί να προστατεύει ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, που
πρώτοι αυτοί πλήρωσαν τις λανθασµένες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, εγκληµατικές πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, η Κυβέρνηση µε τέτοιες ρυθµίσεις καταλύει
κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Είναι αναλγησία. Εξαιρέστε
τουλάχιστον τους συµµετέχοντες που διαθέτουν κάρτα ανεργίας
και τους πολυτέκνους. Αλήθεια, πόσο θα συνεισφέρει οικονοµικά
στο κράτος αυτή η ρύθµιση, τη στιγµή µάλιστα που, παρά την
αφαίµαξη που υπέστησαν επιχειρήσεις και εργαζόµενοι, οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 700 εκατοµµύρια; Θεωρούµε
απαράδεκτη αυτή τη ρύθµιση και καταψηφίζουµε το άρθρο 46.
Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοινός τόπος
είναι ότι το νοµοσχέδιο περιορίζεται σ’ έναν τεχνικό εκσυγχρονισµό, που από µόνος του δεν µπορεί να αναδιοργανώσει και να
εξορθολογίσει τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης. Την αναγκαιότητα της διείσδυσης των νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών
και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σ’ όλο το δηµόσιο τοµέα
κανείς δεν µπορεί να την αµφισβητήσει, όπως αδιαµφισβήτητο
είναι και το δικαίωµα των πολιτών να συναλλάσσονται µε το δηµόσιο χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό άλλωστε,
όπως είπα, ψηφίσαµε και τα τρία πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Επειδή δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία γίνεται µε µεγάλη ταχύτητα, θα αναφερθώ
δι’ ολίγω στις τροπολογίες, οι οποίες θα µπορούσαν, όπως κατατέθηκε εδώ, να αποτελούν ξεχωριστά σχέδια νόµου και οι
οποίες ήρθαν στην επιτροπή αφού πρώτα δηµοσιεύθηκαν στις
εφηµερίδες, κάτι το οποίο χαρακτήρισα και θεωρώ απαράδεκτο.
Στην τροπολογία για τη ρύθµιση των οφειλών τρίτων προς
τους δήµους, ωραία τα λέτε στην αιτιολογική έκθεση, ότι δηλαδή
«για πρώτη φορά µε τη θεσπιζόµενη διαδικασία επωφελούνται
µόνον όσοι, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, δεν µπόρεσαν να είναι συνεπείς στο σύνολο των υποχρεώσεών τους. Δεν εξισώνονται δηλαδή οι συνεπείς µε τους
ασυνεπείς». Εντούτοις, όλα αυτά τα εντυπωσιακά δεν καθορίζονται στο νόµο. Δεν ορίζονται στο νόµο οι όροι -και προσέξτε το
αυτό-, οι προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορεί κάποιος να υπαχθεί
σ’ αυτήν τη ρύθµιση και να αποκλείονται από τον ίδιο το νόµο οι
υπότροποι, καθ’ έξιν χρήστες των εκάστοτε ρυθµίσεων.
Η ρύθµιση που εισηγείστε θα µπορούσε να ενισχύσει σηµαντικά τα οικονοµικά των δήµων. Όµως καθορίστε µε σαφήνεια
τους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι δήµαρχοι βρίσκονται σε
αναστάτωση. Και η ΚΕΔΚΕ άλλωστε διαπίστωσε ότι τα χρήµατα
που δίνονται στους ΟΤΑ δεν µπορούν να καλύψουν µε επάρκεια
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τα λειτουργικά έξοδά τους.
Εντούτοις, επειδή αυτά σας τα λέγαµε και όταν ψηφιζόταν το
σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και µολονότι βλέπουµε ότι τώρα µε εµβαλωµατικές παρεµβάσεις σας θέλετε να διορθώσετε τα ηµαρτηµένα, εµείς θα υπερψηφίσουµε τις τροπολογίες, γιατί
πιστεύουµε ότι το κράτος θα πρέπει να λειτουργήσει. Δεν θα σας
φέρουµε εµπόδια.
Θα υπερψηφίσουµε λοιπόν και την τροπολογία που αφορά την
κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών προσωπικού των
δήµων, αφού διασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη καταβολή
της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στους ΟΤΑ µε τη σύσταση ειδικού λογαριασµού. Ο διαχωρισµός των πιστώσεων για τη µισθοδοσία από τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες των δήµων,
πράγµατι, θα αποτρέψει φαινόµενα του παρελθόντος, οπότε σε
αρκετές περιπτώσεις οι δήµοι διέθεταν τα κονδύλια για τις αποδοχές των υπαλλήλων προκειµένου να καλύψουν άλλες δαπάνες,
όπως σωστά αναφέρετε στην τροπολογία.
Επίσης, για λόγους που θα αναπτύξουµε και στη διάρκεια της
συζήτησης, υπερψηφίζουµε και την τροπολογία που αφορά τη
µετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ Βαθµού σε υπηρεσίες του δηµοσίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αντιστρόφως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω να µη ζητήσετε αυτοσυγκράτηση, όπως είπατε
νωρίτερα στο συνάδελφο, διότι αυτοσυγκράτηση θα έπρεπε να
έχει το Υπουργείο και να µην καταθέτει τρεις τροπολογίες οι
οποίες είναι τρία διαφορετικά νοµοσχέδια, συν αυτό που έχουµε
εµείς, µε δύο διαφορετικά σκέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Αµµανατίδου,
γιατί παραβιάζετε ανοιχτές θύρες; Οκτώ λεπτά θα µιλούσε ο
κάθε εισηγητής και µιλάει είκοσι τέσσερα. Γιατί θέτετε συνέχεια
αυτό το θέµα;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε στα χέρια µας ένα σχέδιο νόµου που
αν το κοιτάξει κάποιος, στην ουσία του φανερώνει µε ανάγλυφο
τρόπο το µεγαλείο της κυβερνητικής πολιτικής, αν όχι της υποκρισίας. Είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα, για να ρίξετε στάχτη στα µάτια του Έλληνα πολίτη λέγοντάς του, λίγο ως πολύ,
ότι αύριο θα βελτιωθεί η συναλλαγή του µε το δηµόσιο, κρύβοντας ότι πρόκειται για ένα ανεφάρµοστο, τεχνολογικά κατακερµατισµένο και κυρίως µη κοστολογηµένο εγχειρίδιο ιδεών που
θα µοιράσει λεφτά σε αναδόχους, σε εργολάβους, για υπηρεσίες
που δεν θα φθάσουν ποτέ στον τελικό αποδέκτη.
Σας ζητήσαµε να αξιολογήσετε τα 2,5 δισ. ευρώ για έργα, που
έχουν δοθεί ως σήµερα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σας
φέραµε συγκεκριµένα παραδείγµατα, αλλά δυστυχώς δεν πήραµε καµµία ουσιαστική απάντηση. Θα αποδειχθεί, αν κι οι περισσότεροι πολίτες το έχουν καταλάβει, ιδιαίτερα το τελευταίο
διάστηµα, ότι οι κυβερνήσεις που πέρασαν –και η σηµερινή µαζίδεν είχαν πολιτική για την κοινωνία αλλά για τους κοµµατικούς
εργολάβους και την πολιτική αναπαραγωγής τους σε όλες τις εκδοχές της.
Ένα παράδειγµα θα φέρω. Το TAXIS που έχει χρυσοπληρωθεί,
µε πολλαπλές συµβάσεις, τα portals των δήµων και της κεντρικής
διοίκησης, που χρυσοπληρώθηκαν για να διαφηµίζουν τον εκάστοτε δήµαρχο και Υπουργό, είναι πολύ τρανταχτά παραδείγµατα γι’ αυτό που συζητούµε. Βιάζεστε να δώσετε χρήµατα στις
γνωστές εταιρείες και να εµφανίσετε απορροφητικότητα, µε τον
πιο εχθρικό τρόπο για την κοινωνία, στερώντας της την προοπτική τού να επικοινωνήσει µε έναν δηµιουργικό, ανοιχτό και φιλικό δηµόσιο τοµέα.
Κι ενώ στο σκέλος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν εξασφαλίζετε τίποτε µε πρακτικό και εφαρµόσιµο τρόπο, στις λοιπές
διατάξεις και στις αιφνιδιαστικές τροπολογίες της τελευταίας
στιγµής τα πράγµατα είναι ολοκάθαρα. Εκεί βρίσκεται η ουσία
της άγριας, αντεργατικής πολιτικής σας που δεν έχει προηγούµενο στα µεταπολιτευτικά δεδοµένα και που διαλύει µε συστη-
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µατικό και προσχεδιασµένο τρόπο εργασιακά δικαιώµατα, κοινωνικές κατακτήσεις και την όποια προοπτική θα µπορούσε να
είχε η χώρα για ανάκαµψη. Φυσικά έχουµε καταψηφίσει το σχέδιο νόµου επί της αρχής.
Στο άρθρο 1, στο σκοπό του νόµου, εµφανίζεται ο πολίτης ή η
επιχείρηση να έχουν το δικαίωµα της χρήσης των τεχνολογιών
της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Δηλαδή έρχεται η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει το αυτονόητο αυτό δικαίωµα, αλλά δεν
αναφέρει το δικό της καθήκον, που είναι το να δηµιουργήσει ένα
σύγχρονο, στραµµένο προς το χρήστη, προστατευµένο από παράνοµη πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδοµένων, φιλικό τεχνολογικό περιβάλλον για την ηλεκτρονική πρόσβαση στις
υπηρεσίες του δηµοσίου απ’ όλους τους κατοίκους της χώρας
ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύµατος, µορφωτικού επιπέδου, φύλου, ηλικίας και επαγγέλµατος.
Στα άρθρα 1, 2, 3 θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Δεν είµαστε κατά
της τεχνολογικής εξέλιξης. Είµαστε αρωγοί σε µια τέτοια διαδικασία, όµως όχι µε αυτόν τον τρόπο.
Τα υπόλοιπα άρθρα θα τα καταψηφίσουµε, εκτός από τα 44
και 45 που ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Για το άρθρο 41 ζητήσαµε την απόσυρσή του.
Στο άρθρο 4, στις γενικές αρχές, στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους φορείς του δηµοσίου γίνεται µε εφαρµογή των
αρχών της χρηστής διοίκησης κ.λπ. Εδώ, λοιπόν, τα αναφέρετε,
αλλά όχι στους σκοπούς του σχεδίου νόµου, για να µην δεσµευθείτε σ’ ένα νέο πλαίσιο σχέσης του κράτους µε τον πολίτη,
άµεσα εκφρασµένο, ξεκάθαρα, στους στόχους του προτεινόµενου σχεδίου.
Στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε συναρµοδίου Υπουργού καθορίζονται οι
υπηρεσίες ή οι κατηγορίες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνεχίζοντας την παράδοση του κατακερµατισµού και
τελικά της αναποτελεσµατικότητας αποσπασµατικών έργων που
γίνονται χωρίς συντονισµό ανάµεσα σε διαφορετικούς φορείς.
Αυτό το σηµείο είναι καθοριστικό για την άποψή µας ότι δεν θέλετε να δηµιουργήσετε πραγµατικά ένα υγιές περιβάλλον για τον
πολίτη και τη σχέση του µε τη Δηµόσια Διοίκηση.
Στην παράγραφο 4 η διατύπωση ότι «οι φορείς µεριµνούν» και
όχι «υποχρεούνται» «για την εγκυρότητα, τη νοµιµότητα και την
ακρίβεια των πληροφοριών που διακινούνται ηλεκτρονικά», δεν
είναι βεβαίως τυχαία.
Στο άρθρο 4, το οποίο επίσης καταψηφίζουµε, και οι τέσσερις
παράγραφοι αποδοµούν την έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη σηµερινή εποχή. Αγνοείται η ανάγκη εµπιστοσύνης
των πολιτών προς τα ηλεκτρονικά µέσα στη διαχείριση προσωπικών δεδοµένων, αλλά και της απλούστευσης των διοικητικών
πράξεων και απαιτούµενων δικαιολογητικών και -το σηµαντικότερο!- της ενοποίησης των διοικητικών ηλεκτρονικών σταθµών
που θα χρειάζεται ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί.
Είναι δυνατόν να γνωρίζει ο πολίτης, που να απευθυνθεί από
τους εκατοντάδες αλληλοεπικαλυπτόµενους φορείς του δηµοσίου; Καµµία αναφορά στην ανάγκη για συστήµατα υψηλής εµπιστοσύνης για τους πολίτες. Καµµία αναφορά στην κοστολόγηση.
Επιπλέον, δεν αναφέρετε πουθενά το θέµα της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων στην Ελλάδα -αλλά και µε τις άλλες
χώρες, που θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον- αφού χιλιάδες Έλληνες ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Το ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που
βρίσκεται κάτω από την πολιτική ευθύνη του δικού σας Υπουργείου, δυστυχώς, δεν το έχετε αντιληφθεί.
Να περάσω στο άρθρο 10, στην παράγραφο 4. Εκεί προχωράτε σε ακόµα πιο εχθρικά µέτρα προς την ίδια τη φιλοσοφία
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηµιουργώντας εφαρµογές,
πολίτες και φορείς δύο ταχυτήτων, αυτούς που µπορούν να
έχουν αποκλειστικά ηλεκτρονική επικοινωνία και αυτούς που δεν
θα µπορούν, χωρίς να εισάγετε τον ελάχιστο όρο, για το ποιες
είναι οι προϋποθέσεις για να εφαρµοστεί αυτή η τόσο απαιτητική
λύση.
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Για τα επόµενα άρθρα, για την έκδοση και την ασφάλεια των
ηλεκτρονικών εγγράφων, τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων και τις αρχές, που θα πρέπει να τη διέπουν, δεν µπορούµε
να πούµε τίποτα άλλο από το ότι αποδεικνύεστε, για άλλη µια
φορά, κατώτεροι των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών.
Και δυστυχώς υπάρχει µια µεγάλη προχειρότητα, η οποία θα
αποβεί επικίνδυνη στην παρούσα φάση, που η ελληνική κοινωνία
περνά τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση, µε φτώχεια, που εξαπλώνεται και στα µεσαία στρώµατα, που είναι οι κύριοι πελάτες
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Και µόνο που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1, ότι η
διακίνηση των εγγράφων και οι όροι ασφαλείας και οι αρχές για
τα πνευµατικά δικαιώµατα που πρέπει να τηρούνται, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού και δεν ορίζονται ρητά στο νόµο,
όπως σε κάθε διεθνή πρακτική µε βάση τα διεθνή πρότυπα, αποδεικνύει ότι θέλετε και αυτό ακόµη το εργαλείο να το στρέψετε
υπέρ εσάς, των επόµενών σας Υπουργών, για να δηµιουργείτε
φόβο και ανασφάλεια στην κοινωνία θεωρώντας πως έτσι την
ελέγχετε καλύτερα. Οπότε δεν έχει και κανένα νόηµα να συζητάµε γι’ αυτό το κοµµάτι του σχεδίου νόµου.
Πάω κατευθείαν στο άρθρο 41, στο οποίο είχαµε ζητήσει την
απόσυρσή του. Λίγο πριν οι εισηγητές και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού περίπλεξαν
ένα εγκώµιο, ειδικά ο εισηγητής του ΛΑΟΣ, ότι το υπερψηφίζει,
κατασυκοφάντησε δηµοσίους υπαλλήλους, το ένα, το άλλο.
Εµείς θα ζητούσαµε ονοµαστική ψηφοφορία, διότι είναι ένα
σοβαρότατο άρθρο αυτό, το άρθρο 41, αλλά δεν έχουµε τη δυνατότητα, δεν µας το επιτρέπει ο Κανονισµός. Είµαστε µόνο
εννέα Βουλευτές στην Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και θέλουµε
δεκαπέντε.
Καλούµε Βουλευτές άλλων κοµµάτων, που είναι αυτής της
άποψης, ότι δεν µπορεί να περάσει αυτό το άρθρο 41, να συνυπογράψουµε ονοµαστική ψηφοφορία και να εκτεθούν όλοι εδώ,
διότι άλλα λένε εδώ κάποιοι συνάδελφοι δυστυχώς και άλλα λένε
στις Περιφέρειές τους. Διότι αυτή η ρύθµιση για την αύξηση του
ωραρίου στο δηµόσιο από τις 37,5 στις 40 ώρες φέρνει νέες δυσµενείς επιπτώσεις στο εργασιακό, οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον των εργαζοµένων στο δηµόσιο και των οικογενειών
τους επικαλούµενοι το γνωστό επιχείρηµα της εξίσωσης των
ωρών εργασίας του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Να υπενθυµίσω δε ότι το σηµερινό ωράριο της εργασίας των
Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων είναι από τα µεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι ίδιες οι µελέτες της Κυβέρνησης διαπιστώνουν ότι το µισθολογικό κόστος και ο όγκος απασχόλησης
στο δηµόσιο είναι στα χαµηλότερα επίπεδα των χωρών του
ΟΟΣΑ.
Συνεχίζετε, κύριε Υπουργέ, να στρέφετε τη µία κοινωνική τάξη
κατά της άλλης στήνοντας ένα ανήθικο παιχνίδι εντυπώσεων, την
ισότητα στην ανεργία και την ισότητα στη φτώχεια. Δυστυχώς
υπόσχεστε στους Έλληνες πολίτες, τους σηµερινούς και ειδικά
στην αυριανή γενιά, στις νέες γενιές.
Επιχαίρετε, κύριε Υπουργέ, σε δηλώσεις σας, ότι η αύξηση του
ωραρίου συνεπάγεται τη µη πρόσληψη σαράντα πέντε χιλιάδων
ανθρώπων. Και έπονται και άλλα, ειδικά αυτά που ακούγονται τις
τελευταίες ηµέρες και τις τελευταίες ώρες. Δροµολογείτε απολύσεις χιλιάδων συµβασιούχων, όπως πλέον παραδέχεστε µε κυνισµό και επίσηµα. Είναι τραγικό, κύριε Υπουργέ.
Παράλληλα επιδεινώνετε τη θέση δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων, που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες -νοσοκοµεία, µηχανογραφικές υπηρεσίες, εργαστήρια,
τοµείς αυτοδιοίκησης και άλλα- και δεν είναι ενταγµένοι στα
βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλµατα, αφού µε την συγκεκριµένη ρύθµιση καταργούνται συλλήβδην και ισοπεδωτικά οι ρυθµίσεις για
λιγότερη έκθεση σε επιβλαβής συνθήκες εργασίας.
Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο φτάνει µάλιστα στην ακραία ρύθµιση όσον αφορά, το παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών και
βρεφικών σταθµών, να αυξάνονται οι ώρες απασχόλησης από
τριάντα σε σαράντα την εβδοµάδα, να αλλάζει δηλαδή επί της
ουσίας η εργασιακή σχέση βάζοντας σε κίνδυνο εργαζοµένους
και παιδιά, µετατρέποντας τις προσχολικές δοµές της χώρας,
που ήδη λειτουργούν µε υπεράριθµα παιδιά και σε ακατάλλη-
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λους χώρους, σε παρκινγκ παιδικών ψυχών.
Για να γνωρίζει και ο κόσµος, υπάρχουν δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα παιδικοί σταθµοί, οι πρώην κρατικοί, που έχουν
περάσει στους δήµους. Εκεί υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες παιδιά. Το συνολικό προσωπικό µε καθαρίστριες, διοικητικό προσωπικό, τραπεζοκόµους, είναι δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι
εξήντα εργαζόµενοι. Το παιδαγωγικό προσωπικό είναι εννέα χιλιάδες. Από αυτούς σχεδόν το 50% είναι συµβασιούχοι. Με το
εννέα χιλιάδες προσωπικό στα διακόσιες χιλιάδες παιδιά, τι αναλογεί; Ένας παιδαγωγός σε είκοσι δύο παιδιά. Αν θα φύγουν οι
συµβασιούχοι, για αναλογιστείτε; Σαράντα παιδιά σε χώρους
τρία επί τέσσερα; Εκεί αφήνουµε τα παιδιά µας; Απαξίωση! Όλα
υπέρ των ιδιωτικών παιδικών σταθµών, όπου δυστυχώς αρκετοί
από αυτούς δεν έχουν και τις ανάλογες υποδοµές δεν έχουν και
το ανάλογο παιδαγωγικό προσωπικό. Και το λέω αυτό, γιατί κι
εκεί ζουν οι υπάλληλοι, οι βρεφονηπιοκόµοι, σε πολύ τραγικές
καταστάσεις. Και είναι αντιεπιστηµονικό αυτό και αντιπαιδαγωγικό.
Βέβαια, δηµιουργείτε προηγούµενο για αύξηση των ωρών εργασίας και στις υπόλοιπες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Στο άρθρο 42, αντί να προκρίνετε, κύριε Υπουργέ, τις επιλογές
της ανακύκλωσης, της κοµποστοποίησης και της ελαχιστοποίησης του όγκου και των υπολειµµάτων, επιλέγετε τη µεταφορά
από νησί σε νησί του όγκου των απορριµµάτων, κατάσταση η
οποία θα επιβαρύνει τα νησιωτικά οικοσυστήµατα, που επιπροσθέτως εγκυµονεί κινδύνους, καθώς δεν καθορίζετε στο άρθρο
τον τρόπο µεταφοράς των απορριµµάτων. Πρόκειται, βεβαίως,
για µια εν λευκώ παραχώρηση και αυτού του κρίσιµου τοµέα δηµόσιας πολιτικής, δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος σε εργολάβους χωρίς φειδώ και αιδώ, όπως κάνετε και
µε τη σχετική τροπολογία που κατεβάσατε για τους δήµους.
Το άρθρο 43 είναι συνέπεια της βούλησης και του σχεδιασµού
της Κυβέρνησης να παραδώσει τον νευραλγικό τοµέα της ενέργειας σε ιδιώτες, καθώς και τη σύνδεση των ανταποδοτικών
τελών προς τους δήµους ακριβώς µε τους λογαριασµούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Και µάλιστα σπεύδει να καταστήσει
ουσιαστικά τον όποιο ιδιώτη πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας,
ιδιώτη φοροεισπράκτορα και τους δήµους της χώρας οικονοµικούς οµήρους στις βουλές του.
Στο άρθρο 44 είναι προσθετική η κατεύθυνση. Έχουµε καταθέσει και ανάλογη τροπολογία.
Στο άρθρο 46 υπάρχει χαράτσι σαράντα ευρώ για τη γραπτή
δοκιµασία, που θα επιβαρύνονται όσοι θέλουν να λάβουν µέρος
στο διαγωνισµό για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Στο άρθρο 46 αφορά τη θεµελίωση και ολοκλήρωση κοµµατικής καθ’ υπόταξης της Δηµόσιας Διοίκησης αναβάλλοντας την
εφαρµογή του ν.3839 και προστατεύοντας τους υποτιθέµενους
κοµµατικούς προϊσταµένους.
Το άρθρο 47 το καταψηφίζουµε.
Τρέχοντας να προλάβω να µιλήσω για τις τροπολογίες.
Καταψηφίζουµε την τροπολογία για τη «διαδικασία καταβολής
κύριας οφειλής προστίµων τρίτων προς τους δήµους», διότι µιλάει για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και για το ΕΣΡ.
Συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο φορέα ανά Περιφέρεια ή ανά διοικητικά όρια καταργηµένων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή ανά
νέων καλλικρατικών δήµων τη διοίκηση διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων.
Θέση, αρχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει συνολικά να αλλάξει
το µοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριµµάτων
στη χώρα. Οπότε τα παραπάνω αποτελούν µια καθαρά γραφειοκρατικού χαρακτήρα εκδοχή που δεν επιλύει στην προκειµένη
περίπτωση των στερεών αποβλήτων, αλλά ανακατανέµει υπηρεσίες, όπως ακολουθείται η συνολική ανακατανοµή υπηρεσιών
έπειτα από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Για το ΕΣΡ. Η κρίσιµη διατύπωση εδώ βρίσκεται στην αιτιολογική έκθεση, όπου γίνεται λόγος για αδιάλειπτη, αυτοδίκαιη και
απαρέγκλιτη συνέχιση της λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής
όταν δεν έχουν αντικατασταθεί τα µέλη της και όταν έρχεται το
πλήρωµα του χρόνου προς τούτου µε την παρέλευση τετραετίας. Με απλά λόγια δίνεται η δυνατότητα της άπειρον παράτασης.
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Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας που έχει αποφανθεί σχετικά µια τέτοια κωλυσιεργία ή παράταση στη θητεία µελών
ανεξάρτητης αρχής δεν µπορεί να υπερβαίνει χρονικά τους οχτώ
µήνες. Αυτήν τη στιγµή ενώ τον Ιανουάριο του 2011 αντικαταστάθηκαν τα µέλη του ΕΣΡ που συµπλήρωναν το όριο των δύο
θητειών, στη σύνθεσή του παραµένει, για παράδειγµα, ο Πρόεδρός του κ. Λασκαρίδης που συµπληρώνει φέτος εννιά χρόνια
στο θώκο του. Η διάταξη θα µπορούσε να καταπέσει στο ΣτΕ.
Την καταψηφίζουµε.
Βεβαίως και καταψηφίζουµε την µετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ Α’
Βαθµού σε υπηρεσίες του δηµοσίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αντιστρόφως. Οι εργαζόµενοι αυτοί θα µεταταγούν και µάλιστα αναγκαστικά, χωρίς δηλαδή να τους παρέχεται
δικαίωµα άρνησης ή επιλογής σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που λόγω του ουσιαστικού παγώµατος των προσλήψεων που εφαρµόζει η Κυβέρνησή σας, δεν θα προχωρήσουν
σε προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών τους.
Με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό; Πώς αξιολογούνται οι πραγµατικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, ώστε να χαρακτηριστούν
οι εργαζόµενοι ως πλεονάζοντες; Με βάση τις κοινωνικές αναγκαιότητες σε κοινωνικές δοµές, µε βάση τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα για δηµόσια εκπαίδευση, δηµόσια υγεία,
δηµόσιες µεταφορές, κοινωφελείς, δωρεάν υπηρεσίες. Πώς θα
γίνει όλο αυτό;
Τις θέσεις που καταλάµβαναν επί χρόνια οι συµβασιούχοι, οι
σταζιέρ που κάλυπταν µόνιµες και πάγιες ανάγκες, όπως έχουν
κρίνει και πλήθος αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων, θα τις
περιλάβετε στους νέους οργανισµούς που φτιάχνετε υπό την
υψηλή εποπτεία του ΟΟΣΑ και της τρόικα.
Έχουµε καταθέσει και ανάλογη τροπολογία. Γιατί; Οι άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι συµβασιούχοι, σταζιέρ θα πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου. Τους
κοροϊδεύετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους κρατάτε για χρόνια σε µια κοµµατική οµηρία και τους δείχνετε τώρα το δρόµο
της απόλυσης.
Το κριτήριο για τη δική σας µεταρρύθµιση, κύριε Υπουργέ, στη
Δηµόσια Διοίκηση είναι η ικανοποίηση της τρόικα, των δανειστών
του διεθνούς και εγχώριου κεφαλαίου. Εµείς δεν µπορούµε να
συµφωνήσουµε σε κάτι τέτοιο.
Ξέρετε ότι µέσα σ’ αυτήν την τροπολογία έχετε την πλήρωση
δεκαοχτώ θέσεων µονίµων υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία
του Πρωθυπουργού. Εγώ να πω ότι αυτοί χρειάζονται, να είµαι
καλοπροαίρετη. Γιατί, όµως, µπορεί εκεί να υπάρχει το µόνιµο
προσωπικό και αλλού τα αποδοµείτε και τα διαλύετε όλα;
Στην επόµενη τροπολογία δεν θα διαφωνήσουµε, διότι στο
κοµµάτι της αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέρθηκε στους ΟΤΑ είχαµε αναδείξει έγκαιρα το θέµα και µε
επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βασίλειου Μουλόπουλου, προς το Υπουργείο. Επιδοκιµάζουµε
αυτήν την ελάχιστη νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος, η οποία
εκτός των άλλων θα δώσει στην αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να
αξιοποιήσει ένα σηµαντικό κεφάλαιο εµπειρίας και γνώσης.
Όµως, στη µετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ από Δήµο Πειραιά σε περιφερειακή ενότητα, εµείς έχουµε ήδη καταθέσει µια
τροπολογία ώστε η προτεινόµενη ρύθµιση να δίνει στους υποχρεωτικά µεταταχθέντες υπαλλήλους των ΤΥΔΚ δικαίωµα αίτησης µετάταξης στις αιρετές Περιφέρειες της χώρας, για να
εξισορροπηθεί ο άδικος, µεροληπτικός και ανορθολογικός τρόπος που αντιµετωπίζει τα παραπάνω ζητήµατα η υπό κατάθεση
τροπολογία από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών
για µετάταξη αποκλειστικά του προσωπικού του τµήµατος ΤΥΔΚ
Πειραιά στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά. Εµείς ζητούµε διεύρυνση.
Έχουµε, επίσης, καταθέσει µια τροπολογία για το ΑΣΕΠ, για
τον διορισµό των επιτυχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 1998. Εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα αναφέρω µόνο τους συναδέλφους, οι οποίοι κάποιοι είναι σήµερα
και υφυπουργοί του ΠΑΣΟΚ, που είχαν καταθέσει ανάλογες ερωτήσεις. Είναι η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ροδούλα Ζήση, ο
Υφυπουργός κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης,
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ο Υφυπουργός κ. Μιχάλης Τιµοσίδης, ο πρώην Υφυπουργός κ.
Μάρκος Μπόλαρης και οι Βουλευτές Δηµήτρης Βαρβαρίγος,
Γιάννης Αµοιρίδης, Μανώλης Στρατάκης. Θα πρέπει επιτέλους
να σταµατήσει αυτή η οµηρία.
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ο τρόπος που διαχειρίζεστε τη Δηµόσια Διοίκηση είναι τραγικός. Δεν µπορεί να συνεχιστεί. Οι εργαζόµενοι έχουν ξεσηκωθεί και δυστυχώς εσείς αντί
να κατευνάσετε και να στηρίξετε τους εργαζοµένους, αυτό που
κάνετε είναι αυτό που είδαµε την προηγούµενη Τετάρτη στις 11
του µήνα την πανεργατική απεργία, να χρησιµοποιείτε την καταστολή. Αυτό θα το βρείτε µπροστά σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 20 Μαΐου 2011, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 887/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλικής Τσόνογλου-Βυλλιώτη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου του οδικού άξονα
παράκαµψης των Θηβών.
2.- Η µε αριθµό 885/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη χορήγηση αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό Λακωνίας.
3.- Η µε αριθµό 897/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Αµβρακικού
κόλπου.
4.- Η µε αριθµό 891/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξαγγελία από
τον Τούρκο Πρωθυπουργό κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης προς τα Στενά.
5.- Η µε αριθµό 894/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου
Δρίτσα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε
την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής
Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 896/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε
την υπερτιµολόγηση των ιατρικών προϊόντων από το ΙΚΑ.
2.- Η µε αριθµό 886/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της κατασκευής του νέου Κλειστού Γυµναστηρίου – Αίθουσας
Βαρέων Αθληµάτων του Δήµου Καρδίτσας.
3.- Η µε αριθµό 899/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την καταβολή από τους αγρότες της ειδικής υπέρ
ΕΛΓΑ ασφαλιστικής εισφοράς.
4.- Η µε αριθµό 890/17-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας του ελατοδάσους του Κιθαιρώνα, λόγω της άδειας
εγκατάστασης ανεµογεννητριών στην περιοχή.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννης Ραγκούσης. Θα παρακαλούσα, επειδή είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές –ξεκινάω από τον
Υπουργό- να τηρηθεί ο χρόνος για να µπορέσουν να µιλήσουν
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όλοι οι Βουλευτές.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα διευκολύνω. Θα είµαι όσο το δυνατόν πιο σύντοµος.
Προσπαθώντας να δώσω κάποιες πληροφορίες, κάποιες διευκρινίσεις και κάποιες απαντήσεις σε θέµατα τα οποία έθεσαν οι
εισηγητές όλων των κοµµάτων, των πτερύγων ξεκινάω λέγοντας
τα εξής.
Επειδή έγινε αναφορά και χθες και σήµερα, δεν υπάρχει καµµία απολύτως αντίθεση µεταξύ των δύο επιτροπών που µνηµονεύθηκαν κατ’ επανάληψη, κατ’ αρχάς των επιτροπών, που έχουν
να κάνουν µε την πρόβλεψη του νοµοσχεδίου να συσταθούν και
πρόκειται να συσταθούν στις διάφορες διευθύνσεις και τις γενικές διευθύνσεις, και την διυπουργική Επιτροπή Πληροφορικής η
οποία συστήθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Είναι άλλο πράγµα το ένα και άλλο πράγµα το άλλο. Νοµίζω ότι
µια πιο προσεκτική µελέτη των θεµάτων αυτών δεν θα είχε αφήσει να χρειάζεται αυτό το πράγµα να τίθεται και να ξανατίθεται.
Με την ευκαιρία, επίσης, θέλω να πω ότι είναι εξόφθαλµο ότι
είναι άλλο πράγµα αυτό το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλο πράγµα το σύνολο των έργων σχετικά µε
υποδοµές στον τοµέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, που πρέπει να γίνουν στη χώρα, είτε από τον δηµόσιο είτε
από τον ιδιωτικό τοµέα. Δεν µιλούµε για κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν
είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών τα έργα και οι
υποδοµές σε ζητήµατα νέων τεχνολογιών.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι φανερό ότι µιλούµε για το πώς
η Δηµόσια Διοίκηση θα µπορεί η ίδια να λειτουργεί σε ένα καθεστώς ηλεκτρονικό και όχι σε ένα καθεστώς, όπως σήµερα, γραφειοκρατικό.
Το επόµενο το οποίο θα ήθελα να σηµειώσω, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι δεν προκύπτει καµµία αύξηση
του κόστους στην πραγµατικότητα από αυτό το νοµοσχέδιο.
Ακόµη και οι γενικές διευθύνσεις που προβλέπεται να ιδρυθούν,
όπως θα έχετε διαπιστώσει διαβάζοντας προσεκτικά το συγκεκριµένο άρθρο, είναι γενικές διευθύνσεις που θα δηµιουργηθούν
από σύµπτυξη και ενοποίηση υφισταµένων, είτε διευθύνσεων είτε
γενικών διευθύνσεων ανά Υπουργείο.
Απλώς για να υπάρχει µια κεντρική µονάδα επίβλεψης και παρακολούθησης της υλοποίησης όλων αυτών που πρέπει να γίνουν στη φάση εφαρµογής αυτού του νοµοσχεδίου, κρίναµε
απαραίτητο να υπάρξει µια επιτελική µονάδα σε κάθε Υπουργείο
η οποία δεν θα είναι κάτι καινούργιο, ούτε θα συνεπάγεται την
ίδρυση θέσεων, που άρα για να καλυφθούν, θα πρέπει κανείς να
προσφύγει σε προσλήψεις. Θα έχουµε πιθανότατα και από αυτό
µια ακόµα µεγαλύτερη και πιο βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει σήµερα η Δηµόσια Διοίκηση.
Ήθελα επίσης, να πω ότι παραµένει, βεβαίως, το µείζον ερώτηµα το οποίο δεν απαντήθηκε, δεν δόθηκε καµµία πειστική εξήγηση, γιατί νοµίζω δεν υπάρχει. Νοµίζω ότι είναι ένα πολιτικό
λάθος που θα συνοδεύει όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης το
γεγονός ότι επέλεξαν να πουν «ΟΧΙ» επί της αρχής σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν υπάρχει λόγος, γι’ αυτό και δεν µπορεί να κατατεθεί.
Αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είπαµε και χθες, ή θα ψηφιστεί από
το ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο αναµένεται να γίνει χάρη στην
ψήφο των Βουλευτών της Συµπολίτευσης και άρα, η Δηµόσια Διοίκηση θα φύγει από το σηµερινό της status, από τη σηµερινή
της κατάσταση και καθεστώς και θα πάει σε ένα καθεστώς ηλεκτρονικής εποχής ή δεν θα ψηφιστεί -αν δεν ερχόταν και δεν ψηφιζόταν- και άρα, δεν θα µπορούσε να κάνει ένα βήµα µπροστά,
σε κανέναν τοµέα. Και δεν µιλάω τώρα για το να έχει µία ιστοσελίδα ή να µην έχει µία ιστοσελίδα. Δεν µιλάω γι’ αυτό. Μιλάµε για
µία Δηµόσια Διοίκηση που µπορεί όλες τις πράξεις να τις πραγµατοποιεί µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε συνέπεια όλα αυτά να έχουν
µία έννοµη, πέρα και από πραγµατική, ιδιαίτερη και πολύ συγκεκριµένη αξία και σηµασία.
Περνάω τώρα σε επιµέρους θέµατα, γιατί πρέπει και επ’ αυτών
να δώσω και πληροφορίες, αλλά και απαντήσεις. Κατ’ αρχάς, ως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προς το γενικό θέµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», νοµίζω ότι είχαµε την ευκαιρία πριν από λίγες µέρες, απαντώντας σε µία επίκαιρη ερώτηση που έκαναν οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και εκεί να αποδείξουµε ότι και µε αυτές τις διατάξεις που εδώ
περιλαµβάνονται, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καµµία σχέση
µε διόρθωση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ως νοµοσχεδίου, αλλά θα µπορούσαν να έχουν κάποιες άλλες, όπως και έχουν, ολοκληρώνουµε αυτό που είχαµε υποχρέωση. Αυτό που είχαµε υποχρέωση
είναι µία υποχρέωση που την είχαµε αναλάβει από την ψήφιση
του νόµου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να διευθετήσουµε όλα εκείνα τα
θέµατα τα οποία η ζωή, οι ανάγκες των ίδιων των νέων δηµοτικών
και περιφερειακών αρχών ανέδειξαν.
Προς Θεού, πολύ µακριά από εµάς η αντίληψη του αλάθητου
που ποτέ δεν την είπαµε και εισηγούµενοι το νόµο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Αυτό που από την πρώτη στιγµή αποτελεί τη βασική αυτοδέσµευση της Κυβέρνησης και συγκεκριµένα και της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου, είναι να είµαστε από πάνω, όπως είµαστε, σε διαρκή συνεργασία µε τις δηµοτικές και περιφερειακές
αρχές και να παρεµβαίνουµε το συντοµότερο δυνατό να λύνουµε
τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται. Αλίµονο αν σε µία από τις
µεγαλύτερες διοικητικές βαθύτατες προοδευτικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος δεν παρουσιαζόταν η ανάγκη, ειδικά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου, να
υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις και κάποιες διορθώσεις.
Ποιο είναι το κριτήριο κατά τη γνώµη µας; Δεν είναι αν θα
υπάρξουν αυτές, αλλά πόσο γρήγορα λύνουµε τα προβλήµατα
τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Και νοµίζω -όπως είχαµε πει και
προχθές στους συνάδελφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσηςκαι µε αυτό το τελικό -γιατί δεν µπορεί να αποκλείσει κανείς ότι
µπορεί να έρθουν και κάποια ζητήµατα στην πορεία, ως ζητήµατα των ίδιων των αιρετών στην αυτοδιοίκηση- ολοκληρώνουµε
αυτό τον πρώτο κύκλο πότε; Ουσιαστικά στο πρώτο τετράµηνοπεντάµηνο εφαρµογής ενός θεσµού ο οποίος δεν ξεκίνησε για
να κρατηθεί στη ζωή κάποια χρόνια, αλλά κάποιες δεκαετίες,
ολοκληρώνοντας στο πρώτο τετράµηνο κιόλας όλες εκείνες τις
παρεµβάσεις που έπρεπε να γίνουν για να βελτιώσουµε ακόµη
περισσότερο τη δυνατότητα των δηµοτικών και περιφερειακών
αρχών να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, στο σκοπό τους, στην
αποστολή που τους ανέθεσαν οι πολίτες.
Σας λέω δε ακόµα µία φορά ότι µετά από την ψήφιση των συγκεκριµένων διατάξεων τελειώνει η συζήτηση, κατά τη γνώµη µου,
για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και πια η συζήτηση στη χώρα είναι όχι αν
είναι καλός ή όχι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αλλά αν είναι οι δηµοτικές
και οι περιφερειακές αρχές -που µέχρι τώρα είναι, το ξαναλέω
ακόµη µία φορά, στο σύνολό τους- αντάξιες της αποστολής που
τους έχει αναθέσει το σύνολο κάθε τοπικής κοινωνίας.
Επίσης, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σηµειώσω ότι ήδη
αυτό το τετράµηνο έχει συντελεστεί η γέννηση των νέων θεσµικών οντοτήτων της αυτοδιοίκησης, που µε τελείως άλλη αντίληψη και τελείως άλλη λογική πια λειτουργούν. Καταργήθηκαν
οι χιλιάδες δηµοτικές επιχειρήσεις, ξεκίνησαν να λειτουργούν οι
νέοι ισχυροί δήµοι και οι Περιφέρειες, που για πρώτη φορά ιδρύθηκαν στη χώρα, λειτουργούν υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, γιατί έχουν υπαχθεί στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», υπό τον
απόλυτο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για πρώτη φορά και
οι δήµοι και οι Περιφέρειες και οι επιχειρήσεις τους, άρα ούτε 1
ευρώ του Έλληνα φορολογούµενου πια δεν δαπανάται χωρίς την
προκαταβολική γι’ αυτό έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Νοµίζω ότι µόνο αυτά θα αρκούσαν για να µπορεί κανείς να
µιλά για τη θεµελίωση, στην πράξη πια και όχι µόνο στα χαρτιά,
ενός νέου µοντέλου διακυβέρνησης και ενός νέου προτύπου οικονοµικής διαχείρισης στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.
Ως προς το άρθρο 41 θέλω να πω δύο-τρία πράγµατα. Κατ’
αρχάς, εγώ δεν θα παρασυρθώ ακόµα µία φορά και δεν θα δώσω
απάντηση σε αιχµές που µπορεί να αγγίζουν τα όρια ή και εν
πάση περιπτώσει, να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Εγώ
δεν θα κάνω προσωπική πολιτική πάνω στη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο θέµα του σαραντάωρου για µία ακόµη
φορά. Θα πω, όµως, ότι πραγµατικά είναι θέµα αρχής η ψήφιση
και η µεταβολή των ωρών εργασίας στο δηµόσιο, µία αρχή που
βασίζεται σε µία και µόνο αξία: Στην αξία της δικαιοσύνης.
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Ειδικά για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, επειδή το καταλαβαίνω κι εγώ, το καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι υπάρχει εκεί µια
ακόµη µεγαλύτερη ιδιαιτερότητα, διότι φεύγουµε από τις τριάντα
ώρες και πάµε στις σαράντα, νοµίζω ότι δεν θα είχε κανείς τίποτα
πιο πειστικό να επικαλεστεί από το εξής πάρα πολύ απλό: Όσοι
µιλούν αυτή τη στιγµή για την αύξηση των ωρών εργασίας στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς, που το νόµο δεν τον αφορά ούτε ο
νόµος επεµβαίνει στο τι θα κάνουν σε αυτό το σαραντάωρο ακριβώς και πόσες ώρες θα ασχολούνται µε τα παιδιά
-αυτό είναι
θέµα ωραρίου, οργάνωσης των ωρών εργασίας, δεν είναι θέµα
του νόµου, λοιπόν- και όσοι εγείρουν αυτό το θέµα, γιατί δεν αναφέρονται στους βρεφονηπιακούς σταθµούς που σήµερα λειτουργούν µέσα στους δήµους, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν µε
κοινοτική χρηµατοδότηση και υπάγονται σε ένα καθεστώς ιδιωτικού δικαίου στους οποίους εργάζονται Έλληνες εργαζόµενοι
βρεφονηπιοκόµοι και οι οποίοι έχουν σαράντα ώρες εργασίας;
Γιατί δεν αναφέρονται…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Όλο το χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όλο το χρόνο.
Έχετε δίκιο, κύριε Αµοιρίδη.
Δεν έχουν ούτε καν τη διακοπή των Χριστουγέννων, του Πάσχα
και του καλοκαιριού κ.ο.κ..
Γιατί δεν αναφέρονται, όσοι επιτίθενται στη ρύθµιση αυτή,
στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς, που και εκεί Έλληνες βρεφονηπιοκόµοι εργάζονται και οι οποίοι εργάζονται
ακριβώς µε ένα τέτοιο καθεστώς;
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, νοµίζω ότι αυτή ήταν µία απολύτως απαραίτητη µεταβολή, την υπερασπιζόµαστε µε όρους
αρχής και όχι απλώς µε όρους ισοδύναµου αποτελέσµατος,
ακόµη και δηµοσιονοµικού, που θα προκύψει από την εφαρµογή
του.
Σας λέω ακόµη µία φορά ότι απλή αριθµητική χρειάζεται για
να µην αµφιβάλλει κανείς ότι πράγµατι η αύξηση των ωρών εργασίας στο δηµόσιο ισοδυναµεί µε ένα παραγόµενο έργο που
για να µας το αποδώσουν, θα έπρεπε να προσλάβουµε όχι σαράντα πέντε χιλιάδες, αλλά -να το πω για να κάνω και αυτό που
ζητάει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- στη ακρίβειά του ο υπολογισµός είναι περίπου σαράντα έξι χιλιάδες εργαζόµενοι, για τους
οποίους, αν προσλαµβάνονταν αυτήν τη στιγµή από το ελληνικό
δηµόσιο, θα έπρεπε να δαπανήσουµε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ του Έλληνα φορολογούµενου.
Μιλώντας κανείς για τις ώρες εργασίας σηµαίνει ότι τελειώνει
το θέµα της καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού
της Δηµόσιας Διοίκησης; Όσοι συνάδελφοι έθεσαν τέτοιο ζήτηµα έχουν δίκιο. Βεβαίως και δεν αρκεί, αλλά είναι αυτό που
λέµε «έτερον εκάτερον». Βεβαίως και πρέπει αν γίνει πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια για να αυξηθεί η απόδοση και η παραγωγικότητα από το υφιστάµενο δυναµικό της Δηµόσιας Διοίκησης.
Όµως, από την άλλη, σε καµία περίπτωση αυτό δεν θα µπορούσε
να µας οδηγήσει στην απόφαση να µην προχωρήσουµε στη θέσπιση και στην εξίσωση των ωρών εργασίας µεταξύ δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα σαν µία ελάχιστη πράξη δικαιοσύνης.
Άρθρο 46: Είπα προηγουµένως ότι οφείλω µία διευκρίνιση.
Υπάρχει µία προηγούµενη διάταξη που λέει ότι όσοι σερβιτόροι
προσλήφθηκαν στο Μέγαρο Μαξίµου -και έχει προσλάβει ο προηγούµενος Πρωθυπουργός, ο κ. Καραµανλής, όχι ο σηµερινός κάποιους τέτοιους σερβιτόρους, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι
πάνω από δυο-τρεις- αυτοί µετατάσσονται σώνει και καλά στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι µία λάθος διάταξη. Αυτό αλλάζουµε στο άρθρο 46. Αυτοί οι σερβιτόροι, αφού προσλήφθηκαν
στο Μέγαρο Μαξίµου πριν κάποια χρόνια, να µην έρχονται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί δεν ξέρουµε τι να τους κάνουµε.
Να πάνε σε νοσοκοµεία -δεν ξέρω πού µπορούν να πάνε- ώστε
πράγµατι να απασχοληθούν στο συγκεκριµένο αντικείµενο.
Κύριε Ζώη, σας όφειλα αυτήν τη συγκεκριµένη διευκρίνιση και
απάντηση την οποία νοµίζω ότι και εσείς θα µπορούσατε να την
είχατε εντοπίσει έτσι κι αλλιώς. Όµως, εν πάση περιπτώσει…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Πόσοι είναι, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εγώ έχω υπ’ όψιν
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µου δύο ανθρώπους. Ο ένας έχει ήδη µεταταγεί, τον οποίο θέλουµε πάλι να τον µεταφέρουµε σε µία πραγµατικά αντίστοιχη
θέση µε αυτή που προκύπτει από την ειδικότητά του. Υπήρχε και
ένας δεύτερος σερβιτόρος στο Μέγαρο Μαξίµου που είχε πάλι
προσληφθεί από τον κ. Καραµανλή.
Δεν αφήσαµε να υπογραφεί η µετάταξή του στο Υπουργείο
Εσωτερικών, γιατί θέλαµε ακριβώς πρώτα να έρθει αυτή η διάταξη για να πάει κατευθείαν ο άνθρωπος εκεί που θα µπορέσει
να απασχοληθεί σύµφωνα µε την ειδικότητά του.
Όσον αφορά το ΥΣΕΠ, κάνουµε αυτήν τη ρύθµιση για τα
πρώτα στελέχη, που µε τελείως αποκλειστικά και απόλυτα αντικειµενικά κριτήρια επελέγησαν στο δηµόσιο ως διευθυντές ή γενικοί διευθυντές. Αυτό ήταν πέρα από τις δυνάµεις µας. Παρά
τις προσπάθειες του Προέδρου και του Προεδρείου της Βουλής,
τα κόµµατα κατάφεραν να συµφωνήσουν για το ποιοι θα στελεχώσουν, ως επιπλέον σύµβουλοι του ΑΣΕΠ, το ΑΣΕΠ για να συγκροτηθεί το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, πριν από
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Δηλαδή, δεν έχει πάνω, αν θυµάµαι καλά, από ένα-ενάµιση µήνα. Αυτό, λοιπόν, ήταν κάτι πέρα
από τις δυνάµεις µας, πέρα από τις δυνατότητές µας, όπως και
του Προεδρείου της Βουλής. Ήταν θέµα των κοµµάτων. Εµείς
το κατανοούµε. Δεν βγήκαµε ούτε να καταγγείλουµε, ούτε να
µεµφθούµε τα κόµµατα γι’ αυτό. Από τη στιγµή, όµως, που πήρε
περίπου ένα χρόνο στα κόµµατα να βρουν τα τέσσερα µέλη, που
έπρεπε να συµπληρώσουν το ΑΣΕΠ για να µπορεί να συγκροτηθεί το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, είµαστε υποχρεωµένοι να πάµε σε µία ρύθµιση, που στην πραγµατικότητα τι
λέει; Λέει ότι αυτοί που για πρώτη φορά επελέγησαν διευθυντές
και γενικοί διευθυντές µε αντικειµενικά κριτήρια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελικά, έπεσα έξω, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ δυο-τρία
λεπτά ακόµη, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Γι’ αυτό το λόγο
φέρνουµε αυτήν τη διάταξη.
Επίσης, οφείλω µία απάντηση –και θα επανέλθω και σε κάποιες ακόµη λεπτοµέρειες και διευκρινήσεις στη δευτεροµιλία
µου και αν χρειαστεί θα ζητήσω και πάλι το λόγο να διευκρινίσω
απέναντι σε συναδέλφους- επειδή έγινε µία αναφορά –επιτρέψτε
µου να την πω- απολύτως κακόβουλη. Δεν θα διστάσω να τη χαρακτηρίσω ως κακόβουλη αναφορά -και όχι µόνο µία- για τη στελέχωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Η διάταξη είναι ρητή
και κατηγορηµατική και λέει «µέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ». Το Γραφείο του Πρωθυπουργού έχει συγκροτήσει έναν οργανισµό, που
µε προεδρικό διάταγµα εµπεριέχει και προβλέπει µία σειρά από
θέσεις. Υπάρχει ανάγκη στελέχωσης -έτσι κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- απ’ αυτό το προσωπικό. Αυτή η διάταξη λέει ότι
αυτή η στελέχωση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.9812
που έχει επιβάλλει την απόλυτη αξιοκρατία, άρα, µέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ και λέει ότι µέχρι τότε -για να µην γίνουν καν
αυτές οι προσλήψεις- προσωπικό που έχει βγει από την Εθνική
Σχολή Δηµόσια Διοίκησης να στελεχώσει αυτό το Γραφείο του
Πρωθυπουργού. Άρα σηµαίνει ότι δεν θα χρειαστούν καν προσλήψεις, οι οποίες αν γίνουν, θα γίνουν –λέω ξανά- µέσα από τις
διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι αυτό, επίσης, δεν θα χρειαζόταν να το διευκρινίσω.
Τελειώνοντας σε δύο λεπτά, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέµα,
που εύλογα απασχολεί τους Έλληνες πολίτες, είτε εργάζονται
στο δηµόσιο είτε δεν εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα.
Εχθές είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου, να τοποθετηθώ ενώπιόν σας, αγαπητοί και αγαπητές
συνάδελφοι, για ποιο λόγο η χώρα δεν βρίσκεται σήµερα απέναντι στην ανάγκη ή στην απαίτηση για εκατοντάδες χιλιάδες
απολύσεις στο δηµόσιο. Η απάντηση –όπως είπα και χτες- είναι
διότι από τις 5 Οκτωβρίου του 2009, πριν καν υπάρξει τρόικα,
πριν καν υπάρξει µηχανισµός στήριξης, υλοποιούµε πραγµατικά
µία πρωτοφανή –µπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς- µείωση των
ανθρώπων, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µισθοδοτούνται
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από το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό –τονίζω- δεν το κάνουµε παρά
µόνο µε κριτήρια που αφορούν τις πραγµατικές ανάγκες της Δηµόσιας Διοίκησης. Αφήνουµε πίσω µας κριτήρια που αφορούν
τις πραγµατικές ανάγκες του κοµµατικού συστήµατος.
Αυτό, λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσµα πράγµατι να έχουµε αυτό
το µεγάλο περιορισµό του µισθολογικού κόστους, που έφερε
αποτελέσµατα. Είναι οι καταργήσεις των STAGE, η παύση µονιµοποιήσεων και η δραστική µείωση του αριθµού των συµβασιούχων, η περσινή απόφαση για «πάγωµα» των προσλήψεων και η
ακόµη µεγαλύτερη -και από το ένα προς πέντε- τήρηση στο
ρυθµό των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα.
Έτσι έχουµε καταφέρει από 23 δισεκατοµµύρια να οδεύουµε
στα 16 δισεκατοµµύρια όσον αφορά το µισθολογικό κόστος στο
δηµόσιο κι έτσι σας διευκρινίζω και σας ενηµερώνω, αγαπητοί
και αγαπητές συνάδελφοι, φτάνουµε να έχουµε ένα από τα πιο
χαµηλής δαπάνης συστήµατα Δηµόσιας Διοίκησης των χωρών
του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης -λέω ξανά- βασισµένοι
στις πραγµατικές ανάγκες της Δηµόσιας Διοίκησης, όχι όµως,
του κοµµατικού συστήµατος. Αυτό πραγµατικά -και µόνο αυτόέχει οδηγήσει στο να είµαστε σήµερα σε µία κατάσταση µπροστά
και να µην είµαστε αντιµέτωποι µε το δίληµµα που, κατά τη
γνώµη µου -το λέω ξανά- θα είχε πάρει τα χαρακτηριστικά ενός
ωµού εκβιασµού ότι ή προχωράτε σε µαζικές απολύσεις τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων -µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την κοινωνική συνοχή και κοινωνικά και οικονοµικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τουςή σταµατάµε να σας χρηµατοδοτούµε, να σας δανειοδοτούµε,
δηλαδή οδηγείστε στη χρεοκοπία.
Αυτή θα ήταν σήµερα η κατάσταση στη χώρα. Όπως είπε ο
Πρωθυπουργός προχθές, αυτή η αποφασιστική πολιτική θα συνεχιστεί και τα επόµενα τρία χρόνια και θα πετύχουµε –όπως
είπε- µε αποχωρήσεις και εθελούσια περαιτέρω µείωση όσων εργάζονται στο δηµόσιο κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες. Όταν δε ο
Πρωθυπουργός µιλάει για εκατόν πενήντα χιλιάδες λιγότερους
τα επόµενα τρία χρόνια -που θα προέλθει αυτή η µείωση από
αποχωρήσεις και εθελούσιες εξόδους, που αν χρειαστεί θα γίνουν- είναι προφανές ότι το λέει γιατί ακριβώς δεν υπάρχει προοπτική απολύσεων. Αν υπήρχε, δεν θα υπήρχε η προοπτική της
διαδικασίας των εθελούσιων. Αυτός -θέλω να το πω για πρώτη
φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο- ήταν και ο λόγος για όλη αυτήν
την πολιτική που ασκήσαµε αµέσως µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου.
Το λέω µε κατηγορηµατικό και απολύτως επίσηµο τρόπο, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, ότι αυτός ήταν ο λόγος. Η
τρόικα ποτέ δεν έθεσε ζήτηµα απολύσεων µόνιµου ή αορίστου
χρόνου υπαλλήλων από το δηµόσιο, γιατί ακριβώς έχουµε κινηθεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση και γιατί ακριβώς έχουµε µία µε
πρωτοφανή ρυθµό µείωση, των µισθοδοτούµενων στο ελληνικό
δηµόσιο.
Εδώ υπάρχει ένα θέµα που, επίσης, πρέπει να το µνηµονεύσει
κανείς: Αν δεν παίρναµε αυτές τις αποφάσεις κι αν συνεχίζαµε
την ίδια πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας είπαµε που θα είχαµε
βρεθεί. Όµως, έχουν σταµατήσει αυτήν την πολιτική να την εισηγούνται, τουλάχιστον από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, στον
ελληνικό λαό;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Όχι, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι. Αυτές οι πολιτικές
που ασκήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2009 είναι πολιτικές που
και σήµερα εκπορεύονται και διατυπώνονται από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Προχθές, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είχε πάει
στην κατάληψη του Δηµαρχείου της Αθήνας για να συµπαρασταθεί στον αγώνα -που εκείνοι νοµίζουν ότι κάνουν- των συµβασιούχων εργαζοµένων του Δήµου της Αθήνας ζητώντας τη
µονιµοποίησή τους. Αυτό το έκαναν πριν από ένα µήνα, συµπαραστεκόµενοι µάλιστα, και σε κατάληψη δηµαρχείου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε κι έκλεισα.
Όπως είπα και χτες -είχα την ευκαιρία να το πω και στην αρχή
της εβδοµάδας, το είπε και χτες ο Υπουργός Οικονοµικών- όσον
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αφορά το θέµα των µετατάξεων προς το δηµόσιο από φορείς
του δηµόσιου οι οποίοι είναι υπό αναδιοργάνωση, πρόκειται για
µετατάξεις που πια, σύµφωνα µε τον κανόνα ένα προς πέντε, θεωρούνται προσλήψεις. Έχουµε πει -και µε όλους τους σχετικούς
και πανοµοιότυπους τρόπους- ότι αυτές οι µετατάξεις, στο
βαθµό που διατηρούνται να είναι τυφλές ή αυτόµατες, δεν µπορούν να συνεχιστούν. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Οι µετατάξεις θεωρούνται προσλήψεις. Οι προσλήψεις είναι όλες µέσω
ΑΣΕΠ. Δεν µπορεί να µην είναι µέσω ΑΣΕΠ πλέον και οι µετατάξεις. Αυτό, λοιπόν, τι µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα; Μπορεί,
πράγµατι, να έχει σαν αποτέλεσµα κάποιοι να µην κριθούν άξιοι
να µεταταγούν στο δηµόσιο. Δεν µπορούµε να συνεχίζουµε µία
διαδικασία που λέει ότι όποιοι Έλληνες έρχονται στο δηµόσιο
µέσα από διαδικασίες πρόσληψης θα περνάνε µέσω ΑΣΕΠ και
µόνο όσοι κρίνονται ικανοί και άξιοι θα προσλαµβάνονται στο δηµόσιο, ενώ στις µετατάξεις δεν θα υπάρξει αυτό το φίλτρο, το
οποίο θα αποδίδει τελικά ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να
έρθει στο δηµόσιο. Αυτό ακριβώς είναι που λέµε και αυτό είναι
στην πραγµατικότητα εννοεί, ότι, ναι, αυτοσκοπός µας πια γίνεται η αξιολόγηση.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να πω ότι υπάρχει ένα ζήτηµα και αυτό
αφορά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πρέπει να µας πει καθαρά
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -και πρέπει να µας το πει σήµερα
εδώ µέσα στη Βουλή, όπως θέλει κι εκείνη εδώ να συζητιούνται
όλα- ποια είναι η άποψή της: Πρέπει κάποιος, ο οποίος δεν θεωρείται άξιος µέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, να µεταταγεί
στο δηµόσιο, να συνεχίζει να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο; Πρέπει η Νέα Δηµοκρατία να πάρει θέση σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τελείωσα, κύριε
Πρόεδρε.
Ανακοινώνω σήµερα ότι θα φέρουµε διάταξη στο νέο πειθαρχικό, µε το οποίο θα τερµατίσουµε την ατιµωρησία στο δηµόσιο,
σύµφωνα µε την οποία όποιος έχει υποπέσει σε πειθαρχικά αδικήµατα δεν θα µπορεί να µεταταγεί στο δηµόσιο. Τι θα κάνει η
Νέα Δηµοκρατία; Ποια είναι η θέση της γι’ αυτή τη ρύθµιση που
θα φέρουµε; Πιστεύει η Νέα Δηµοκρατία ότι σε µία τέτοια περίπτωση κάποιος ο οποίος εργάζεται στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, θα πρέπει να συνεχίζει να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο;
Σας ευχαριστώ και για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον κ. Ραγκούση.
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 «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και οκτώ
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Α’, Β’, Γ’ Πειραµατικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και το Δηµοτικό Σχολείο Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι απευθύνατε ένα ερώτηµα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πλην όµως, η απάντηση στο ερώτηµα
αυτό –την οποία θα λάβετε ευθέως και αµέσως εν συνεχεία- προϋποθέτει από µέρους σας την υποχρέωση να µας δώσετε κάποια
εξήγηση αναφορικά µε το αν τουλάχιστον η Κυβέρνηση είναι ευχαριστηµένη, είναι ικανοποιηµένη µε τον τρόπο που σήµερα νοµοθετεί η Εθνική Αντιπροσωπεία. Εννοώ, δηλαδή, ότι ενώ έχουµε
να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο που αποκαθιστά την επικοινωνία και τη συναλλαγή µέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, αυτό ξαφνικά
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µετά την κατάθεση των τροπολογιών σας, έχει γίνει πάρεργο και
πλέον το κύριο αντικείµενο της νοµοθέτησης έχει επικεντρωθεί
στη συζήτηση των τροπολογιών.
Αυτό αποτελεί δείγµα και απόδειξη της νέας ποιότητας που
θα πρέπει το κράτος µετά από τη διακυβέρνηση της χώρας από
το ΠΑΣΟΚ να περιµένει; Αυτό, πράγµατι, αποτελεί την ικανοποίησή σας, το να έρχεστε εδώ ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να µας λέτε ότι για µια σειρά από θέµατα -τα οποία
κυριολεκτικά τα έχετε οµαδοποιήσει κατά τρόπο αυθαίρετο και
άσχετο σε αυτές τις τρεις τροπολογίες- είµαστε υποχρεωµένοι
να κάνουµε συζητήσεις, ενώ κανονικά θα έπρεπε αυτές να έχουν
εισαχθεί µε ειδικά, ξεχωριστά νοµοσχέδια; Γι’ αυτό δεν πρέπει
να δώσετε µία εξήγηση; Δεν πρέπει να δώσετε µία απάντηση
στην Εθνική Αντιπροσωπεία;
Θεωρώ ότι είστε από τα πιο κοινοβουλευτικά, τα πιο ευπρεπή
κυβερνητικά στελέχη και δεν µου περνά από το µυαλό ότι ειδικά
εσείς δεν αισθάνεστε αυτήν την υποχρέωση.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι πάνω από όλα και πριν από όλα στο θέµα
αυτό σε συνδυασµό µάλιστα και µε αυτά που λέγατε στις προγραµµατικές δηλώσεις, όταν αναλαµβάνατε να διακυβερνήσετε
τον τόπο µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, θα πρέπει να
δείχνετε µια ευαισθησία.
Χθες, βέβαια, έλεγα -και θα το συνεχίσω σήµερα στην κατ’ άρθρον συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου- ότι ένα νοµοσχέδιο δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως χειροτέχνηµα. Ένα
νοµοσχέδιο είναι πνευµατικό δηµιούργηµα. Μάλιστα, χθες είπα
–και επιµένω να το λέω- ότι ένα νοµοσχέδιο είναι ένα έργο τέχνης. Γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει, προτού κατατεθούν στη Βουλή
και κυρίως προτού εισαχθούν σε συζήτηση στην Ολοµέλεια του
Κοινοβουλίου τα νοµοσχέδια, να έχουν πλήρη επεξεργασία και
από πλευράς σηµασιολογικής και από πλευράς υφoλογικής.
Πράγµατι το είπα -και επιµένω να το λέω- ότι η µεγαλύτερη
προσφορά που µπορεί το κράτος να δώσει στην κοινωνία είναι
µέσω του Κοινοβουλίου να της εξασφαλίσει µία ποιοτική παραγωγή νόµων. Η στιγµή που η κοινωνία καλείται να λειτουργήσει
µε βάση τη νοµοθετική παραγωγή του Κοινοβουλίου είναι η
στιγµή όπου ο ερµηνευτής και ο εφαρµοστής των νόµων που παράγουµε εδώ καλείται να κάνει τη δουλειά του και κυρίως καλείται να επιβάλει τις ρυθµίσεις που προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι
που ψηφίζονται από τη Βουλή και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Έτσι, λοιπόν, εδώ είναι πράγµατι από τις πιο πρωτοφανείς περιπτώσεις. Στο άρθρο 2, παραδείγµατος χάριν, διαβάζουµε:
«Πεδίο εφαρµογής του νόµου». Ως πεδίο εφαρµογής του νόµου
είναι βέβαιο –και δεν υπάρχει διαφορετική ερµηνεία- ότι πρέπει
να εννοηθεί ο κοινωνικός χώρος εντός του οποίου τοποθετούνται
οι βιοτικές σχέσεις, τις οποίες το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και
εν συνεχεία ο ψηφισθείς νόµος θα ρυθµίσει.
Εδώ, λοιπόν, αντί να βρούµε βιοτικές σχέσεις, συγκεκριµένο
κοινωνικό χώρο, διαβάζουµε: «Ο συγκεκριµένος νόµος αυτός
εφαρµόζεται ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων από τους
φορείς του δηµοσίου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ». Θεωρώ ότι από
αυτό δεν βγαίνει κανένα νόηµα.
Όπως, επίσης, στην περίπτωση β’ λέει ότι ο νόµος αυτός
εφαρµόζεται «ως προς» την επικοινωνία και συναλλαγή µεταξύ
των φορέων δηµοσίου τοµέα µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Ποιο είναι το νόηµα; Τουλάχιστον, το
«ως προς» εισάγει µία αναφορά. Παραπέµπει, δηλαδή, και
ερευνά την αναφορικότητα που υπάρχει σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πού παραπέµπει;
Όσον αφορά τους ορισµούς, χτες είχα την ευκαιρία να απαριθµήσω µια σειρά αστοχιών. Σήµερα, λοιπόν, έχω τη δυνατότητα στον κατ’ άρθρον σχολιασµό να σας πω και ένα άλλο
µεγάλο θέµα που έχει δηµιουργηθεί. Κατ’ αρχάς, όταν λέµε «ορισµός» ή θα πρέπει να εννοούµε αυτό που η επιστήµη της λογικής
διδάσκει ότι είναι ο ορισµός –δηλαδή, το να αποδίδουµε σε µια
έννοια το προσεχές γένος και την ειδοποιό διαφορά- ή τουλάχιστον, όταν έχουµε µία ειδική χρήση ενός συγκεκριµένου όρου
σε ένα νοµοσχέδιο, θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε και να διευκρινίσουµε αυτήν την ειδική σηµασία που έχει η συγκεκριµένη
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έννοια για την εφαρµογή και την ερµηνεία του νοµοσχεδίου και
εν συνεχεία του νόµου.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα και το επισηµαίνει
και η Επιστηµονική Επιτροπή του Κοινοβουλίου.
Η έννοια του ηλεκτρονικού εγγράφου αποδίδεται στη συγκεκριµένη περίπτωση ακριβώς εκ µεταφοράς από το άρθρο 13, περίπτωση γ’ του Ποινικού Κώδικα. Πλην όµως, εκεί το έγγραφο
έχει αυτήν την ειδική σηµασία, γιατί δεν έχουν αξία και σηµασία
για τη διάπραξη των αδικηµάτων και των εγκληµάτων που προβλέπονται στο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήµατα
εναντίον των υποµνηµάτων για όλες τις περιπτώσεις των εγγράφων, αλλά µόνο για εκείνα τα έγγραφα, τα οποία είναι προορισµένα ή είναι πρόσφορα για να αποδείξουν πραγµατικά
γεγονότα από τα οποία προκύπτουν έννοµες συνέπειες. Αυτή
ακριβώς τη µεταφορά αυτούσιου αυτού του ορισµού από το
άρθρο 13 γ’ του Ποινικού Κώδικα τη φέρετε και µε το νοµοσχέδιο
αυτό στις περιπτώσεις των συναλλαγών και της επικοινωνίας των
πολιτών µε τους φορείς του δηµοσίου τοµέα.
Ερωτώ: Αυτά τα έγγραφα που έχουν µόνο πληροφοριακό χαρακτήρα, που έχουν ως χαρακτήρα µόνο την ενηµέρωση και εξ
αυτών δεν προκύπτουν έννοµες συνέπειες, ούτε αποδεικνύονται
γεγονότα από τα οποία είναι συνδεδεµένες τέτοιες συνέπειες
αυτά δεν αποτελούν ηλεκτρονικά έγγραφα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε θα µου επιτρέψετε να ζητήσω
µια παραχώρηση όσον αφορά στην υποµονή σας.
Υπάρχει ένα ζήτηµα το οποίο θέλω να θίξω, γιατί µε αφορά και
προσωπικά. Με µία από τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει παρατείνετε τη διάρκεια της θητείας των µελών του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου. Ερωτώ: Αυτό το κάνετε έχοντας συνείδηση ότι
προσφέρετε πραγµατικά στη µεγάλη υπόθεση της κρατικής εποπτείας των µέσων ραδιοφωνίας και τηλοψίας αυτού του τόπου;
Το κάνετε µε το να παρατείνετε τη θητεία ανθρώπων, οι οποίοι
έχουν ήδη καταστεί µόνιµοι και που, εν πάση περιπτώσει, έχω
προσωπικό λόγο να πιστεύω ότι δεν κάνουν και τόσο καλά τη
δουλειά τους, αφού µε ενέπλεξαν προσωπικά σε µία καταγγελία,
την οποία ποτέ δεν έχω κάνει; Και διασύρθηκε το όνοµά µου,
επειδή εγώ ως προσωπικότητα, ο συγκεκριµένος Βουλευτής από
το Νοµό Ηλείας, µε συγκεκριµένες µάρκες προσωπικές, υποκειµενικές, πολιτισµικές και µε συγκεκριµένη διαδροµή, βλέπω τον
εαυτό µου να εµφανίζεται ως διώκτης µιας εκποµπής σε ένα ραδιοτηλεοπτικό σταθµό και δεν είχα ποτέ τη διάθεση ούτε είχε περάσει ποτέ από το µυαλό µου να προβώ σε ανάλογη ενέργεια.
Προσβλήθηκα προσωπικά! Μάλιστα, από τον κ. Λασκαρίδη σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχα µαζί του περίµενα –γιατί µου
το υποσχέθηκε- να αποκαταστήσει αυτήν την απρέπεια που έκαναν εις βάρος µου. Και ενώ µου υποσχέθηκαν ότι θα υπάρξει
πράγµατι διορθωτική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
αυτής της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, εν τούτοις µέχρι σήµερα δεν έχω λάβει καµµία απάντηση.
Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η ανεξάρτητη διοικητική
αρχή αντιµετωπίζει τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού.
Αυτή, λοιπόν, τη θητεία που σήµερα µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θέλετε να παρατείνετε, εγώ προσωπικά όχι απλώς δεν την
υπογράφω, όχι απλώς δεν την ψηφίζω, αλλά πιστεύω ότι είναι
και µειωτική του ρόλου του κράτους, τουλάχιστον όταν αυτό το
κράτος εκδηλώνει την εποπτεία στο χώρο της τηλοψίας και ραδιοφωνίας µε τέτοιου είδους µεθοδεύσεις ή µε τέτοιου είδους
µέσα.
Πολλοί δε από αυτούς έχουν εξαντλήσει και τη δεύτερη θητεία. Και σήµερα, µε τη συγκεκριµένη διάταξη κάνετε ερµηνευτική δήθεν ρύθµιση, µε την οποία δηµιουργείτε έδαφος νοµιµότητας, για να γίνει µία υπέρβαση και εκείνων οι οποίοι ήδη έχουν
συµπληρώσει το ανώτατο όριο θητείας σ’ αυτήν την ανεξάρτητη
διοικητική αρχή.
Γιατί άραγε το κάνετε αυτό; Υπό ποία έννοια αυτό το κράτος
και µάλιστα το δικό σας Υπουργείο θεωρεί ότι ανταποκρίνεται σε
ένα ύψιστο συνταγµατικό καθήκον, όταν µε τέτοιου είδους τερτίπια προσπαθεί να παρατείνει τη θητεία τουλάχιστον σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θητεύσει και έχουν ολοκληρώσει όχι µία,
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αλλά δύο θητείες, έχουν αποδείξει τι ακριβώς αξίζουν και πόσο
πολύ έχουν προσφέρει υπηρεσίες σε αυτόν τον τοµέα της κρατικής δράσης;
Εγώ αυτό θεωρώ ότι δεν αξίζει ούτε στο επίπεδο και στην ποιότητα της Δηµόσιας Διοίκησης και του κράτους που θέλετε να
εγκαταστήσετε, πολύ δε περισσότερο αποτελεί την κραυγαλέα
οµολογία από µέρους σας ότι η υπόθεση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών ήταν ένα κεφάλαιο της συνταγµατικής και πολιτικής ιστορίας αυτού του τόπου, το οποίο πρέπει να το κλείσουµε
ενταφιάζοντάς το σε ένα απώτερο παρελθόν, από το οποίο δεν
πρόκειται να προκύψει καµµία χρήσιµη πληροφορία, έστω και για
ιστορική ή µουσειακή χρήση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας.
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, δεκαπέντε µέλη και ένας συνοδός του Ελληνικού
Συλλόγου «ΕΛΠΙΣ» από την Κωνστάντζα Ρουµανίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν χωρά καµµία αµφιβολία και αµφισβήτηση ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά
σοβαρό. Όµως, εδώ και δύο ή τρεις ώρες βοµβαρδίζοµαι, κύριε
Υπουργέ, από ερωτήµατα δηµοσιογράφων για κάτι το οποίο σήµερα ετέθη δηµόσια και το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σοβαρό.
Πρέπει να υπάρχει και από δική σας πλευρά µία απάντηση, αλλά
ιδιαιτέρως από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ο συνάδελφος κ. Πάνος Καµµένος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας –παλαιός Βουλευτής, δεν είναι καινούργιος, ο οποίος
είναι επιλογή του Αρχηγού του να παρευρίσκεται σε όλες τις επιτροπές, δηλαδή στη «SIEMENS», στα υποβρύχια, κ.λπ., πράγµα
που καταδεικνύει ότι κατέχει την τέχνη της έρευνας -πριν από
λίγο είπε στο ραδιόφωνο στον κ. Χατζηνικολάου το εξής εκπληκτικό. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι «έµµισθος broker!». Είναι δυνατόν; Είναι ο Πρωθυπουργός «έµµισθος broker»;
Και, βεβαίως, σ’ αυτά τα οποία τουλάχιστον άκουσα, καταλήγει
σε κάποιο πρόσωπο το οποίο ήταν στο ΠΑΣΟΚ, δηµιούργησε περιπέτειες στο ΠΑΣΟΚ και έγινε πλούσιο από το ΠΑΣΟΚ, στον «άνθρωπο του καλαµποκιού», τον κ. Μαργέλλο.
Εδώ είναι σηµαντική η καταγγελία. Ή η καταγγελία αυτή έχει
ουσία, οπότε αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε
να κάνουµε καµµία κουβέντα ή αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βουλευτής πρέπει να τα αιτιολογήσει, να δώσει βάθος και, βεβαίως,
το κόµµα του επισήµως να µας πει πού στέκεται.
Είναι δυνατόν; Εγώ το θεωρώ εξωφρενικό! Έγινε µία δηµόσια
καταγγελία! Μάλιστα, επαναλαµβάνω ότι έγινε από έµπειρο Βουλευτή! Πρέπει να δούµε αν αυτό έχει βάση, πώς µπορεί να έχει
βάση, πώς βγαίνει, τι βγαίνει!
Δεν µπορεί, λοιπόν, να συµβαίνει αυτό και παρακαλώ πάρα
πολύ, να έχουµε µία απάντηση! Και θα ήθελα πάρα πολύ µέσα
στο ναό εδώ της δηµοκρατίας να ακουστεί αυτή η καταγγελία
από τον κ. Καµµένο και πώς την αιτιολογεί! Δεν µπορούµε να µιλάµε σήµερα εδώ και να ακούγεται ότι ο Πρωθυπουργός µας
είναι «έµµισθος broker» και παίζει κόλπα εις βάρος της Ελλάδος!
Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, θα συνιστούσε εσχάτη προδοσία!
Δεν µπορεί να είναι αυτό! Δεν µπορώ να το πιστέψω και να δεχτώ
ότι αυτό το πράγµα ελέχθη, χωρίς να υπάρχει από κάτω κάτι τι!
Περιµένω, λοιπόν, τις εξηγήσεις για να µπορέσω να ησυχάσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κακλαµάνη,
επειδή είναι επί προσωπικού, θα σας πείραζε να δώσουµε πρώτα
το λόγο στον κ. Καµµένο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω µετά τον κ. Καµµένο.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Καµµένε,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη διάρκεια της συζητήσεως για την υπόθεση της Προκαταρκτικής για τη «SIEMENS», σε σχόλιο του Υπουργού Επικρατείας
κ. Παµπούκη που είπε «εγώ δεν παίζω πολιτικά CDS», απήντησα
ότι κάποιοι παίζουν οικονοµικά CDS. Κι επειδή αναφέρθηκα
πράγµατι στο ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως «έµµισθος broker» των διεθνών τοκογλύφων, οφείλω να δώσω δηµόσια εξήγηση.
Αναφέροµαι στο ασφάλιστρο κινδύνου, στο CDS, το οποίο
αγόρασε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2009 και το οποίο πουλήθηκε από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο το Δεκέµβριο του 2009, αξίας 1,3 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων, όταν τα spreads ήταν στις 305 µονάδες, µε κέρδος
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου της τάξεως των 40 εκατοµµυρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ίδια περίοδος ήταν, κύριε Πρόεδρε, όπου από τη συνέντευξη
του Στρος- Καν απεδείχθη ότι ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχει
ενηµερώσει τα κόµµατα, συνοµιλούσε µε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Άρα, υπήρχε κίνδυνος για τα χρήµατα, τα οποία είχαν
ασφαλιστεί για τα οµόλογα.
Το συγκεκριµένο οµόλογο, το συγκεκριµένο CDS, η συγκεκριµένη ασφάλεια κινδύνου πουλήθηκε, λοιπόν, εκείνη ακριβώς την
περίοδο που η κ. Βάσω Παπανδρέου είχε αναφερθεί στα Τ3 Τ10, δηλαδή, στο περιθώριο το οποίο εδίνετο για διαπραγµάτευση επτά παραπάνω ηµερών. Άρα, οι κερδοσκόποι επί δέκα
ηµέρες µπορεί µε αέρα να αγόραζαν ή να πουλούσαν οµόλογα
ή να γίνονταν τέτοιου είδους πράξεις.
Πράγµατι, από έρευνα την οποία διεξήγα, κατέληξα ότι µέρος
αυτών των CDS που σήµερα αποτιµώνται περίπου στα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ, έως 27 δισεκατοµµύρια ευρώ, ανάλογα µε τα
spreads, πέρασαν και πήγαν στα χέρια της εταιρείας «I.G. Partners».
Η εταιρεία «I.G. Partners» έχει Πρόεδρο τον κ. Μάργελο, ο
οποίος είχε κατηγορηθεί και είχε καταδικαστεί για την υπόθεση
του γιουγκοσλαβικού καλαµποκιού. Είχε αντιπρόεδρο τον πρώην
Πρόεδρο της Κόστα Ρίκα, τον κ. Ζοζέ Μαρία Φιγκέρες, ο οποίος
είχε κατηγορηθεί στη χώρα του για τεράστιο σκάνδαλο µε τις τηλεπικοινωνίες. Διευθύντρια της συγκεκριµένης εταιρείας, όπως
φαίνεται από το διαδίκτυο –κι έχω αναρτήσει όλα τα στοιχείαείναι η κ. Μιράντα Ξαφά, στέλεχος της Ελλάδας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και, µάλιστα, όπως η ίδια είπε χθες σε τηλεοπτική εκποµπή, µεσολάβησε για την είσοδο της χώρας µας στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Μάλιστα ο κ. Φιγκέρες, ο Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα φέρεται
να είναι στο διοικητικό συµβούλιο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ι4cense, η οποία έχει ως Πρόεδρο τον αδερφό του Πρωθυπουργού, Καθηγητή, κ. Αντρίκο Παπανδρέου. Φαίνεται από το
διαδίκτυο, από το site που έχει δηµοσιευθεί.
Αυτό, λοιπόν, το θέµα θεωρώ ότι είναι ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό, διότι αν κάποιοι πράγµατι, εν γνώσει τους ότι η χώρα θα
περνούσε περιπέτεια πούλησαν το ασφάλιστρο κινδύνου και στέρησαν από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο τουλάχιστον 27 δισεκατοµµύρια –που θα γίνονταν 60 δισεκατοµµύρια αν έληγε και είχε
δηµιουργηθεί ένα haircut, το λεγόµενο credit event, δηλαδή ένα
γεγονός που θα κούρευε το δηµόσιο χρέος, όπως συζητείτο και
πρότεινε η τρόικα και ο κ. Στρος -Καν όπως φαίνεται, πριν συλληφθεί την Παρασκευή- τότε η διαφορά θα ήταν της τάξης των
59 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Είναι τεράστια ποσά. Είναι πάνω
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από το 1/3 µε 1/4, δηλαδή του δηµοσίου χρέους.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είχα υποχρέωση να τα αναφέρω πρώτα απ’
όλα στη Βουλή, όπως έπραξα και δεν πήρα απάντησα. Μετά ερωτώµενος από τον κ. Χατζηνικολάου και επειδή πήρε διάσταση το
θέµα, απάντησα µε συγκεκριµένα στοιχεία της εταιρείας. ‘Εχω
αναρτήσει στο διαδίκτυο -διότι δυστυχώς από τα µεγάλα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης φοβάµαι πολύ ότι δεν θα βγουν αυτά- όλα
τα έγγραφα που φαίνεται η σχέση των εµπλεκοµένων, το µετοχικό κεφάλαιο και δεν θέλω να πω παραπάνω πράγµατα όσον
αφορά πιθανή εµπλοκή στο θέµα του Κατάρ, πιθανή εµπλοκή στα
θέµατα που έχουν να κάνουν µε την πράσινη ενέργεια και πιστεύω ότι οφείλει η Κυβέρνηση να δώσει µία απάντηση.
Πιστεύω ότι πρέπει να ενηµερωθεί η Βουλή των Ελλήνων και
πιστεύω ότι πρέπει να εµπλακεί άµεσα και η εισαγγελία. Αν παίζοντας τέτοια παιχνίδια εις βάρος της χώρας την ώρα που κόβουµε τους µισθούς και τις συντάξεις και την ώρα που δέχεται ο
κοινοβουλευτισµός επίθεση και κάποιοι άλλοι κερδοσκοπούν µε
τέτοια ποσά, τότε υπάρχει θέµα δηµοκρατίας και εκείνοι, οι
οποίοι χειρίζονται τέτοια θέµατα, πρέπει να πληρώσουν.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καµµένο.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δηµοκρατία
και στην προκειµένη περίπτωση ο βασικός της πυλώνας που
είναι το Κοινοβούλιο, για να λειτουργήσει χρειάζεται το σεβασµό
των κανόνων. Χωρίς κανόνες καµµία προσπάθεια, τουλάχιστον
συλλογική, δεν µπορεί να έχει αποτελέσµατα. Το Κοινοβούλιο,
που την εκφράζει κατά τον πλέον αυθεντικό και πιο άµεσο τρόπο
από οποιαδήποτε άλλη εξουσία, από οποιονδήποτε άλλο θεσµό,
εάν πάψει να λειτουργεί µε κανόνες, τότε όσοι θα το ανεχθούµε
αυτό θα διευκολύνουµε τα σχέδια εκείνων που βάλλουν εναντίον
του Κοινοβουλίου, απαξιώνοντάς το µε γενικούς αφορισµούς.
Διότι ακούµε να λένε «οι τριακόσιοι». Δεν λένε «ο άλφα, ο βήτα,
ο γάµα, ο δέλτα…». Λένε οι τριακόσιοι. Γιατί;
Διότι µεταφέρουν τη δικαιολογηµένη πικρία, σε ορισµένες περιπτώσεις και οργή του λαού, των στρωµάτων που υποφέρουν,
αναµφισβήτητα από µία κατάσταση εγγύζουσας χρεοκοπίας της
χώρας, πέραν της οικονοµικής χρεοκοπίας και κινδύνων που
αφορούν την ίδια την εδαφική ακεραιότητα. Έχω πει ξανά και
ξανά εδώ ότι µία κατερειπωµένη Ελλάδα δεν µπορεί να υπερασπιστεί ούτε Θράκη, ούτε Αιγαίο. Κανείς όµως από όσους χειραγωγούν σήµερα τον ελληνικό λαό δεν επισηµαίνει αυτούς τους
κινδύνους.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε καθήκον, σεβόµενοι τους
κανόνες –το τονίζω αυτό- να δώσουµε στο Κοινοβούλιο ξανά την
αίγλη που δικαιούται. Και τα πρωτοτόκια της εµπιστοσύνης του
ελληνικού λαού να µην τα ξοδεύουµε τόσο εύκολα, διότι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις θα νοµίζουµε ότι µία τέτοια κίνηση
βοηθά και τις αγνότερες, αν θέλετε, προθέσεις καθενός µας.
Είναι ανάγκη –το τονίζω για τρίτη φορά- να λειτουργήσουµε µε
κανόνες.
Κύριε Πρόεδρε –και σας βλέπω και µε την άλλη ιδιότητά σας,
και θα σας έλεγα, κύριε Καθηγητά- εάν εσείς ευρισκόµενος εδώ
πληροφορείστε ότι στη Θεσσαλονίκη σας ανασκολοπίζουν ηθικά,
το λιγότερο που θα µπορούσατε να πείτε νοµίζω ότι είναι: «Κύριοι, εγώ προήδρευα στη Βουλή των Ελλήνων, διότι έχω και την
εντολή του ελληνικού λαού να τον εκπροσωπώ εκεί». Ήταν τόσο
δύσκολο, όταν µάλιστα πρόκειται για θέµατα και ηθικής και δηµοκρατικής στάσης τεράστιας σηµασίας και όταν αυτό δεν λέγεται καν ευθέως, αλλά υπονοείται;
Όταν διαβάζω ότι ο Πρόεδρος του Κόµµατος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θεώρησε ότι ο νόµιµος Πρωθυπουργός της
χώρας υπερβαίνει τον Πινοσέτ, τότε αντιλαµβάνεστε ότι µε τέτοιους όρους σηµαίνει ότι δεν θέλουµε κανόνες. Θέλουµε καθένας, όταν νοµίζει, να θέτει οποιοδήποτε θέµα, και όταν µάλιστα
κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν αγνοεί ότι πλείστα πολύ σηµαντικά ζητήµατα που εκτίθενται εδώ, όσοι χειραγωγούν την ενηµέρωση του λαού και το λαό σήµερα, δεν κρίνουν ότι αξίζει το
Κοινοβούλιο ή ο λαός να λάβει γνώση αυτών.
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Ανέφερα προχθές στην Επιτροπή Θεσµών το παράδειγµα του
προστίµου των 80 εκατοµµυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφαλίσεως του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη
«VODAFONE» για το «µακαρία τη λήξει» -αν κάποιοι το θυµούνται- σκάνδαλο των υποκλοπών. Το Συµβούλιο της Επικρατείας
ακύρωσε αυτό το πρόστιµο. Ο µέσος Έλληνας πολίτης όµως δεν
το γνωρίζει αυτό. Γιατί δεν το γνωρίζει; Διότι από το πρωί µέχρι
το βράδυ κανάλια, εφηµερίδες, ραδιόφωνα τον βοµβαρδίζουν µε
τις διαφηµίσεις της «VODAFONE».
Λοιπόν, γνωρίζουµε αυτήν την πραγµατικότητα, ότι το Κοινοβούλιο είναι αποκλεισµένο από αυτούς που εκπροσωπεί -από τον
ελληνικό λαό γνωρίζουµε πως ό,τι βοηθάει αυτήν την αποκοπή,
συντηρείται από συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Εγώ
θα έλεγα σε όποιον µπορεί, -για παράδειγµα ο κ. Καµµένος, που
βλέπω ότι ψάχνει και καλά κάνει κι αυτό είναι το καθήκον όλων
µας- να δει µήπως κάποιοι από τους επιχειρηµατίες αυτούς,
έχουν βγάλει τα χρήµατα, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου, από
άλλες επιχειρήσεις τους, αλλά δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη
για να βοηθήσουν µέσα, τα οποία χρησιµοποιώντας τα µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, επωφελήθηκαν και συγκέντρωσαν περιουσίες για να τα συντηρήσουν και να µην κλείσουν. Αυτό είπε ο κ.
Χατζηνικολάου για το «ALTER» ως παράδειγµα.
Λοιπόν, τι κάνουµε εµείς; Θεωρώ ότι όλων η συµβολή εδώ είναι
σηµαντική, αλλά έχει τεράστια σηµασία το γεγονός -όσο κι αν
κάποιοι το θεωρούν µειονέκτηµα του πολιτικού µας βίου- ότι σ’
αυτήν την Αίθουσα υπάρχει πολυφωνία.
Και θέλω να πω ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης θεωρεί προφανώς ότι αυτό το οποίο
παρουσίασε ο κ. Καµµένος, όπως το ακούσαµε, είναι άξιο να
εκτεθεί αµέσως και όχι να περιµένει να καλέσει αύριο τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό.
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσατε να καλέσετε αύριο εδώ τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό, ώστε να είναι σε θέση να σας απαντήσει.
Με το να θέτετε µε το κύρος που έχετε –εσείς ως Αρχηγός ενός
κόµµατος, αλλά και ο συνάδελφος κ. Καµµένος µε το κύρος ενός
Βουλευτού- ένα θέµα για το οποίο ο µόνος που βρίσκεται αυτήν
τη στιγµή αρµοδίως εδώ για να απαντήσει είναι ο κ. Ντόλιος –
συγγνώµη, κύριε Υφυπουργέ, αλλά θα πρέπει να το αναφέρωδεν βρίσκεται λύση. Ο κ. Ντόλιος µόλις ήρθε εδώ λέγοντας «Τι
είναι πάλι αυτό; Τι να πω ως Κυβέρνηση;».
Εδώ, λοιπόν, έχουµε ανάγκη από κανόνες τους οποίους θα
πρέπει και να σεβαστούµε. Η Βουλή δεν είναι ένα «σκοπευτήριο»
στο οποίο ο καθένας µπορεί να ασκείται, χωρίς να υπάρχει καµµία άλλη δυνατότητα.
Εγώ σας λέω ότι όλα αυτά τα οποία είπατε, αξιώνοντας προφανώς να τα λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν, θα έπρεπε να τα γνωρίζει
η Κυβέρνηση, ώστε να ξέρει για ποιο θέµα θα πρέπει να σας
απαντήσει. Διαφορετικά, γιατί το κάνετε; Για να έχουµε το βράδυ
στα γνωστά κανάλια, όπου σας βλέπω και εσάς, κύριε Καµµένε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Μα, το έθεσε ο Πρόεδρος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και επειδή γνωρίζω ότι στην
Περιφέρεια στην οποία εκλεγόµαστε µαζί, δεν έχετε ανάγκη να
είστε κάθε βράδυ στα κανάλια, όπως και άλλοι συνάδελφοί µας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όχι, βέβαια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:…δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
οπωσδήποτε να εκπέσει αυτό το Κοινοβούλιο τόσο πολύ στη συνείδηση του λαού. Διότι ο καθηµερινός πολίτης δεν είναι σε θέση
να γνωρίζει τι πιστεύει και τι κάνει ο καθένας εδώ. Ακούει για το
Κοινοβούλιο και απαξιώνει το Κοινοβούλιο. Και αν ο καθένας από
εµάς δεν σκέπτεται ότι αυτό που λέει και αυτό που κάνει ενδεχοµένως να αντανακλά στο σύνολο και κυρίως το θεσµό που
υπηρετεί, τότε δεν ξέρω πού θα φτάσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Δεν προεδρεύατε εσείς, στο Βήµα
ήταν ο κ. Ζώης και είπα κάτι για το οποίο θα ήθελα να µου δώσετε –µε την ανοχή των συναδέλφων- τη δυνατότητα να σας εξηγήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, η ανοχή κάποιες
φορές εξαντλείται.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο, κυρία Μερεντίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε δίκιο. Θα
ήθελα να ζητήσω µια αυτοσυγκράτηση από όλους, γιατί δεν
έχουµε µπει ακόµα στον κατάλογο των οµιλητών.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σέβοµαι τη συνάδελφο, η οποία αυτά που λέω τα θεωρεί άνευ ουσίας. Το σέβοµαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Το ίδιο σηµαντικά θεωρώ και τα δικά
µου, κύριε Πρόεδρε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπα πριν ότι
αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν λέω ότι βλάπτει την ίδια την εικόνα
του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αντί να τα στηρίξει και να
βοηθήσει και το Κοινοβούλιο προς αυτήν την κατεύθυνση δύο
σηµαντικότατες µεταρρυθµίσεις, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τη µεταρρύθµιση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δυστυχώς µε τις
αλλεπάλληλες τροπολογίες κάνει το αντίθετο.
Οι δε σηµερινές τροπολογίες –τρεις στον αριθµό που συγκροτούν ολόκληρα νοµοσχέδια- βλάπτουν αυτήν την εικόνα. Αυτό
είναι κάτι που µε ενοχλεί και γιατί µε την ψήφο τη δική µου, αλλά
και των συναδέλφων µας στηρίζεται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
αλλά και γιατί είναι φυσικό οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις
του ελληνικού λαού και από αυτή τη συνεδρίαση να είναι οι τροπολογίες και όχι αυτό καθ’ αυτό το σχέδιο νόµου.
Και επειδή ο Κανονισµός µας ορίζει ότι αφού τα νοµοσχέδια
αυτής της µορφής ψηφίζονται στη Διαρκή Επιτροπή, εδώ αρκεί
µια συνεδρίαση. Αντί των τριών συνεδριάσεων, λοιπόν, θα µπορούσε το Υπουργείο αυτή τη µεγάλη µεταρρύθµιση να την περάσει εδώ µε πολιτική συζήτηση, ώστε να καταλάβει ο κόσµος τι
τοµή κάνετε στο κράτος και να φέρετε µε ένα άλλο νοµοσχέδιο
και αυτές τις διατάξεις, ώστε να µη δέχεστε µια κριτική, η οποία
είναι δίκαιη µεν, αλλά ταυτόχρονα τελικώς σας αδικεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο κ. Κακλαµάνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση
προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων
και άλλες διατάξεις», το οποίο παραπέµπεται στην αρµόδια
Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει για λίγο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν κάποια πράγµατα µέσα στην Αίθουσα και αισθάνοµαι την ανάγκη να
απαντήσω.
Αν το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος αναφοράς, τότε ποιος είναι
χώρος αναφοράς; Τα «παράθυρα» των τηλεοράσεων και τα ραδιόφωνα; Ακούστηκε µια συγκλονιστική καταγγελία που έγκειται
στο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι «έµµισθος broker». Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό; Ήταν υποχρέωσή µας να φέρουµε
το θέµα στο Κοινοβούλιο. Διαφορετικά, θα «σερνόταν» αυτό το
πράγµα όλη την ηµέρα, χωρίς να υπάρχει απάντηση ή διευκρίνιση. Ήδη αναπαράγεται. Ήδη το έχουν πάρει τα ξένα κανάλια.
Θα πρέπει, λοιπόν, το θέµα να εξαντληθεί πριν φουντώσει. Και
είναι θεσµική µας υποχρέωση, όταν κάποια θέµατα δηµιουργούν
συνθήκες απειλής για το έθνος, να τα συζητάµε µέσα στην Αίθουσα.
Άκουσα µε πολλή προσοχή τι είπε ο κ. Καµµένος. Δεν ξέρω αν
δικαιολογεί το «έµµισθος broker». Όµως, όταν ακούγεται ότι ο
αδερφός του Πρωθυπουργού συµµετέχει «πάρτι» του Μαργέλλου αµέσως ή εµµέσως και όταν αυτό συνδυάζεται µε την υπερκινητικότητα του άλλου αδερφού του Πρωθυπουργού, πότε στα
Βαλκάνια µε έναν επιχειρηµατία και πότε χωρίς να έχει ρόλο στο
Άµπου Ντάµπι ή στο προεδρικό αεροσκάφος, όλα αυτά εγείρουν
ερωτήµατα που πρέπει να εξηγηθούν στην Αίθουσα.
Όσον αφορά τώρα τη διαµαρτυρία που ακούστηκε για το Συµ-
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βούλιο Επικρατείας και τα 80 εκατοµµύρια, θα ήθελα να πω τα
εξής.
Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ θα µπορούσε κάλλιστα µε την πλειοψηφία που έχει, να κάνει εξεταστική επιτροπή, ώστε να ψάξουµε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Διότι το σκάνδαλο των
υποκλοπών «κουκουλώθηκε», όπως «κουκουλώθηκε» και το
σκάνδαλο της οικονοµίας. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ κάνει επιλεκτικές εξεταστικές επιτροπές και φοβάται να προχωρήσει σε βάθος.
Διότι αν πράγµατι κάναµε Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή
για τις υποκλοπές, θα αυτή θα οδηγούσε εκεί που είναι ο ΣτροςΚαν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρη.
Το λόγο έχει ο κ. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
Κύριε Μπεντενιώτη, θέλετε να κάνετε οκτάλεπτη παρέµβαση;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, δικαιούµαι το λόγο ως πρωτολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προφανώς, κύριε
Μπεντενιώτη.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: …για να κάνω δύο-τρεις επισηµάνσεις για τη συζήτηση επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας δώσω, λοιπόν, τον πλήρη χρόνο που δικαιούστε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Δεν θα τον χρειαστώ, κύριε
Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ συνοπτικός, επιγραµµατικός και λιτότατος. Όµως, είναι καθήκον και ευθύνη να δοθεί µια απάντηση για
τη µετατροπή του έργου της νοµοθετικής διαδικασίας σε άσκηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οπότε των ελεγχοµένων…
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να επισηµάνω, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτές τις στιγµές ο Πρωθυπουργός
είναι στην πρώτη γραµµή προασπίζοντας στην παγκόσµια κοινότητα την οικονοµική κρίση της χώρας, σε συνεργασία -σε όση
έκταση επιτυγχάνεται αυτό- µε όλες τις άλλες πολιτικές δυνάµεις
και επιχειρεί την έξοδο από αυτήν την κρίση. Όταν, λοιπόν, αυτή
η κρίση έχει συνέχεια µια κοινωνική και ηθική κρίση που µαστίζει
τη χώρα και για την οποία εµείς έχουµε ευθύνη και καθήκον να
ξεπεράσουµε, δεν νοµίζω, ότι είναι κοινοβουλευτικά ορθό µέσα
στη διαδικασία του νοµοθετικού έργου να θέτουµε αυτές τις
ερωτήσεις και χωρίς προηγούµενα να έχει ενηµερωθεί η Κυβέρνηση.
Πολύ ορθά, βέβαια, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κινητοποιείται και βάζει το θέµα, αλλά όχι µε αυτήν την
έξαρση και έξαψη. Γιατί πρέπει να προασπίσουµε τους θεσµούς
και πρώτα απ’ όλα τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να προασπίσουµε
το Κοινοβούλιο και τη λειτουργία όλων µας.
Είχα την ευκαιρία, µιλώντας στη συζήτηση του πορίσµατος για
το σκάνδαλο της «SIEMENS», να πω µε έµφαση ότι όσοι αθροίζουν από τις «παραλειτουργίες» και τις λεηλασίες χρήµατα τα
χρησιµοποιούν, για να χειραγωγήσουν τις πολιτικές δυνάµεις.
Μάλιστα είχα, επίσης, υπογραµµίσει ότι δεν χειραγωγούν την πολιτική µόνο. Αντιτίθενται και προσπαθούν να υποβαθµίσουν, να
εξοβελίσουν, να περιθωριοποιήσουν όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάµεις που εδώ προασπίζουν το δηµόσιο και το κοινωνικό συµφέρον.
Άρα, είναι ένα πρόβληµα για το οποίο θα δοθεί πλήρης απάντηση. Δεν έχει καµµία σχέση µε την ποιότητα της έκφρασης, τη
λειτουργία και την εντιµότητα του Πρωθυπουργού ούτε καν της
Κυβέρνησης.
Δεν θα µπορούσε να περνάει από το µυαλό µας ότι µπορεί όλα
αυτά που ακούγονται, που καταγγέλλονται να έχουν «κόκκο»
οποιασδήποτε πραγµατικότητας.
Θα σταµατήσω εδώ και είµαστε στη διάθεσή σας, κύριε Πρόεδρε, για οποιαδήποτε αποσαφήνιση, για να µην πλανιέται στην
ατµόσφαιρα οτιδήποτε, όπως πολύ σωστά το ζητήσατε, γιατί έτσι
πραγµατικά καλλιεργείται ένας µύθος και έξω από τη χώρα και
αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, και συγκεκριµένα
για τις τροπολογίες σωστά ο κ. Κακλαµάνης µίλησε. Μπορεί και
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εµείς να έχουµε µια ένσταση γι’ αυτό. Όµως, µερικές από τις
τροπολογίες ήταν µια αναγκαιότητα, για να διευκολύνουν και να
διαµορφώσουν τη συνέχεια µιας λειτουργίας, όπως αυτή που
παρατείνει τη θητεία της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των
Κυθήρων -και οµόφωνα όλοι οι Βουλευτές του Πειραιά όλων των
κοµµάτων τη στηρίξαµε- όπως αυτή που µετατάσσει τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας της πρώην Νοµαρχίας στην Αντιπεριφέρεια Πειραιά.
Πραγµατικά ο κ. Κακλαµάνης πολύ δίκαια υπογράµµισε αυτό
που δεν πρέπει να υιοθετείτε. Όµως, εδώ θα ήθελα να δεχθεί ότι
υπήρχε µια τελείως άλλη προτεραιότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί προσωπικού, για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Καρατζαφέρη, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Υφυπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Για ένα δευτερόλεπτο µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Θα µιλήσουµε κάποια στιγµή
και εµείς, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υφυπουργέ,
να προηγηθεί ο κ. Καρατζαφέρης για ένα λεπτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θέλω να πω στο σεβαστό Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ότι η προάσπιση του θεσµικού ρόλου
του Πρωθυπουργού δεν είναι µόνο δουλειά των κοµµάτων. Εµείς
τον έχουµε υπερασπιστεί εκεί που πρέπει στο εξωτερικό. Δεν
είµαι σίγουρος, όµως, ότι υπερασπίζονται το θεσµικό ρόλο του
Πρωθυπουργού τα αδέλφια του και αυτό ας το προσέξει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο Υφυπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Ντόλιος έχει το λόγο.
Σας φθάνουν τρία λεπτά, κύριε Υφυπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μου φθάνουν,
κύριε Πρόεδρε.
Έκπληκτος, κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα το θέµα.
Είµαι κλεισµένος δύο µέρες εδώ για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και πραγµατικά δεν έχω καµµία πληροφόρηση, όπως δεν
έχει καµµία πληροφόρηση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός
µας και ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
Δεν µπορώ, όµως, να µην παρατηρήσω τον τρόπο µε τον οποίο
τίθεται το θέµα στη Βουλή: Δραµατικοί τόνοι, θεατρική προετοιµασία, είσοδος του Προέδρου του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρη, για να
ακολουθήσει ο κ. Καµµένος. Το λιγότερο που όφειλαν να κάνουν
είναι να ενηµερώσουν την Κυβέρνηση –εγώ δεν είπα να µην φέρουν το θέµα στη Βουλή- για να έχουµε µια απάντηση σε πρώτο
χρόνο. Δηµιουργείται θέµα σε µια περίοδο κρίσιµη, σε µια περίοδο που αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δίνει µια
µάχη εθνική µε έναν τρόπο, που νοµίζω ότι δεν µας τιµά και δεν
µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε άµεση απάντηση.
Φυσικά, θα υπάρξει απάντηση πρώτα απ’ όλα εκ µέρους του
Πρωθυπουργού, βεβαίως εκ µέρους της Κυβέρνησης, αλλά
όπως όλοι οι συνάδελφοι αντιλαµβάνονται, αυτή η απάντηση θα
δοθεί, εφόσον υπάρξει µια στοιχειώδης πληροφόρηση. Θα επαναλάβω ότι θα ήταν αδύνατον να έχουµε τέτοια πληροφόρηση
αυτοί που παρευρισκόµαστε στη Βουλή αυτήν την ώρα.
Επανέρχοµαι, για να σηµειώσω τον τρόπο µε τον οποίο ήρθε
το θέµα στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού, για να λήξει το θέµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Καµµένε, σας
παρακαλώ! Θα σας δώσω το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Για τριάντα µόνο δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό, σας
παρακαλώ!
Αρχίζει και αναπτύσσεται µια τελείως δικαιολογηµένη αγανάκτηση των Βουλευτών. Ο κατάλογος των οµιλητών έχει πάει πολύ
πίσω. Το νοµοθετικό έργο καθυστερεί. Πρέπει να ακολουθήσουν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Εποµένως, καταλαβαίνετε ότι
αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Για ένα λεπτό µόνο, κύριε Καµµένε, σας παρακαλώ και να µην
επεκταθεί περαιτέρω η συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω το λόγο
µόνο για δεκαοκτώ δευτερόλεπτα, όσα χρόνια έχω σε αυτήν την
Αίθουσα.
Καταθέτω ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και τον καλώ να
µην αποφύγει να έρθει την άλλη Παρασκευή στη Βουλή, όπως
αποφεύγει να έρθει αύριο. Αυτό έχω να πω. Εδώ στη Βουλή το
έθεσα το θέµα και στη Βουλή πρέπει να απαντηθεί παρουσία του
Πρωθυπουργού, όταν το έθεσα προχθές το βράδυ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη
Βουλή κάθε δεύτερη Παρασκευή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πρέπει να σας πω,
όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στη Διάσκεψη των Προέδρων,
ο λόγος που δεν µπορεί ο Πρωθυπουργός να απαντήσει αύριο
στις επίκαιρες ερωτήσεις είναι ένα ταξίδι που έχει να κάνει στο
εξωτερικό και πιο συγκεκριµένα στο ΝΑΤΟ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή
κάποιος Υπουργός θα µπορούσε να έρθει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εντάξει, την άλλη Παρασκευή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιο Παφίλη, για να µιλήσει επί του νοµοσχεδίου
ή ό,τι άλλο εκτιµά για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα, βέβαια, ηχεί λίγο παράταιρο
µετά από όλα όσα συζητήθηκαν να µιλήσω µόνο για το νοµοσχέδιο. Θα µιλήσω και για το νοµοσχέδιο. Εµείς δεν συνηθίζουµε να
ασχολούµαστε µε επιµέρους ζητήµατα. Ωστόσο, υπάρχουν δραµατικοί τόνοι και ένα τεράστιο σοβαρό θέµα που έχει προκύψει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Το θέµα των CDS δεν αναφέρεται πρώτη φορά. Έχει κυκλοφορήσει και σε εφηµερίδες κ.λπ.. Εµείς δεν θεωρούµε ότι αυτά
είναι τα βασικά που καθορίζουν την πορεία της οικονοµίας ή την
πορεία της πολιτικής της Κυβέρνησης. Ωστόσο, έχει τεθεί σοβαρό θέµα και πρέπει να απαντηθεί. Είναι πλευρές αυτών που
ονοµάζονται αγορές. Είναι πλευρές του ίδιου του συστήµατος.
Όταν καµµιά φορά λέτε στον κόσµο για «κερδοσκόπους»,
αναρωτιόµαστε τελικά ποιοι είναι οι κερδοσκόποι. Οι µεγαλύτεροι τραπεζικοί όµιλοι του κόσµου, το στήριγµα της καπιταλιστικής οικονοµίας. Όλοι αυτοί δεν είναι;
Μέσα σε αυτά, λοιπόν, τα παιχνίδια πιθανόν -εµείς δεν µπορούµε να πάρουµε θέση- να υπάρχουν και άλλες πλευρές. Νοµίζουµε ότι υπάρχει θέµα απάντησης σε αυτά που έχουν τεθεί,
ανεξάρτητα αν έχουν βάση ή όχι, γιατί υπάρχουν αντικειµενικά
και έχουν τεθεί αυτά τα θέµατα.
Κατά τη γνώµη µας, δεν µπορεί βέβαια να είναι λόγος αποπροσανατολισµού και της κοινής γνώµης από τα βασικά θέµατα.
Υπήρξε η έκκληση ότι ο Πρωθυπουργός είναι έξω και διαπραγµατεύεται. Δεν είναι προσωπικό το θέµα. Το θέµα είναι «τι διαπραγµατεύεται».
Εδώ έχουµε πλέον τώρα µια εµπειρία. Και εκείνοι οι πιο δύσπιστοι έχουν την ωµή πραγµατικότητα, δηλαδή πού κατέληξαν οι
διαπραγµατεύσεις και τι στόχους υπηρετούν. Το έχουµε πει επανειληµµένα: Οδηγούν την Ελλάδα ή µάλλον τους Έλληνες εργαζόµενους, στην καταστροφή, γιατί η Ελλάδα είναι µεν χώρα,
αλλά εδώ ζουν εργαζόµενοι και άλλοι που απ’ αυτήν την κρίση
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κερδίζουν αντί να χάνουν.
Το δεύτερο που θέλω να σηµειώσω, αν και δεν το συνηθίζω
για λόγους δεοντολογικούς, είναι ότι καταγράφονται κάποιοι
«αόρατοι», οι οποίοι υπονοµεύουν τη δηµοκρατία, κάποιοι οι
οποίοι δεν θέλουν την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Τελικά
ποιοι είναι αυτοί; Αναφέρονται κανάλια και µέσα ενηµέρωσης.
Αυτοί δεν είναι οι στυλοβάτες της οικονοµίας; Παραδείγµατος
χάριν, ποιος έχει τα κανάλια, όπου καταγγέλλονται γενικά και
αφηρηµένα;
Εγώ δεν θέλω να τα βάλω µε κανένα προσωπικά. Πολιτικά µιλάµε. Δεν είναι αυτοί που ελέγχουν τον πλούτο της χώρας; Δεν
είναι αυτοί που έχουν τα 600 δισεκατοµµύρια στην Ελβετία και ο
ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει, ενώ δεν έχει καµµία ευθύνη για όλα αυτά τα αποτελέσµατα; Αυτοί δεν είναι; Τι ζητάτε,
λοιπόν, από τον ελληνικό λαό; Γιατί αυτή η υποκρισία; Από τη
µία στηρίζετε τα συµφέροντά τους, καταδικάζετε το λαό σε αδιέξοδα και από την άλλη προσπαθείτε να τον τροµοκρατήσετε ότι
κάποιοι θέλουν να χαλάσουν αυτήν την πολιτική.
Για το νοµοσχέδιο σε δύο πράγµατα θα ήθελα να αναφερθώ.
Πρώτον, στο θέµα του ωραρίου των δηµοσίων υπαλλήλων. Εδώ
υπάρχει το εξής και θα θυµίσω παλαιότερες αποφάσεις, επειδή
υπάρχουν τρεις γυναίκες στην Αίθουσα. Δεν είναι βέβαια µόνο
θέµα φύλου. Την ισοτιµία των γυναικών η Ευρωπαϊκή Ένωση η
Κυβέρνηση και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας πώς την
αντιλαµβάνονταν παραδείγµατος χάριν; Οι γυναίκες απαγορευόταν να δουλεύουν νυχτερινή βάρδια. Υπήρξε απόφαση και νόµος
και θεσµοθετήθηκε επί ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά συµφωνεί και η Νέα Δηµοκρατία, ότι για λόγους ισοτιµίας πρέπει να
δουλεύουν και νύχτα οι γυναίκες.
Το δεύτερο που ήρθε ήταν µε το όριο συνταξιοδότησης. Πάλι
για λόγους ισοτιµίας οι γυναίκες πρέπει να πάνε µε τους άντρες,
δηλαδή στα εξήντα πέντε. Έτσι δεν είναι;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Έτσι είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι ακριβώς.
Άρα, λοιπόν, όταν µιλάµε για ισοτιµία -εδώ είναι η υποκρισίατην εννοούµε όχι προς το καλύτερο, αλλά προς το χειρότερο.
Αυτό ακριβώς κάνετε µε τους δηµόσιους υπαλλήλους. Αντί όλοι
οι εργαζόµενοι να δουλεύουν λιγότερες ώρες -µε απλή λογική
συζητάµε- µε τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας, της επιστήµης, της
παραγωγικότητας, της εργασίας, να δουλεύουν όσο δούλευαν
το ’60 και το ’70. Το 2011 τι λέτε; Να αυξήσουµε τις ώρες. Εδώ
δεν άκουσα καµµία τοποθέτηση.
Και πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, πέρα από τις γενικότερες αντιθέσεις, µε το θέµα των βρεφονηπιοκόµων σοβαρολογείτε
τώρα; Θα τους αυξήσετε το ωράριο; Θα έχουν τριάντα παιδιά να
προσέξουν και θα δουλεύουν τόσες ώρες; Παίρνοντας µία γυναίκα εξήντα πέντε χρονών, µε βάση και τους νόµους τους δικούς σας, θα προσέχει τριάντα παιδιά στον παιδικό σταθµό, το
ένα πάνω στο άλλο; Αυτό δεν είναι έγκληµα; Αφήστε τα γενικότερα και αφήστε ακόµα και τους ίδιους τους εργαζόµενους. Για
τα παιδιά αυτά τι σταθµός θα είναι αυτός; Παιδικός σταθµός θα
είναι ή θα είναι παρκινγκ, για να µην πω στάβλος που είναι πιο
βαρύ;
Και κάτι ακόµα. Εδώ προσπαθείτε πολύ καιρό να διαιρέσετε
τους εργαζόµενους –θα το πω σε απλή γλώσσα- να πάει να φάει
ο ένας τον άλλο, να βρίζει αυτός που δουλεύει στον ιδιωτικό
τοµέα αυτόν που δουλεύει στο δηµόσιο, αυτός που είναι στο δηµόσιο να βρίζει αυτόν που δουλεύει µε καλύτερες σχέσεις, που
παίρνει περισσότερα επιδόµατα και έτσι στο διαίρει και βασίλευε
να περνάει αυτή η πολιτική.
Δεύτερον, απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων. Εδώ η Κυβέρνηση
εφαρµόζει το µαρτύριο της σταγόνας, καθηµερινά. Έχουµε και
από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών και από την πλευρά
του Υπουργείου Οικονοµικών µία λογική µαρτυρίου σταγόνας.
Και δεν απαντήσατε σ’ αυτό. Τι λέτε, λοιπόν; Λέτε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις και ότι µε τα µέτρα που πήραµε δεν θα υπάρξουν
άλλες απολύσεις, την ίδια στιγµή που θα υπάρξει µείωση εκατόν
πενήντα χιλιάδων στο δηµόσιο. Αυτά τα δηλώνει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Δεν είναι αντιθέσεις προσωπικές, ούτε εµείς κάνουµε
τέτοια πολιτική. Όµως πέστε θαρραλέα αυτό που θα κάνετε, δηλαδή ότι θα φύγουν διακόσιες πενήντα χιλιάδες από το δηµόσιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοµέα, γιατί η φιλοσοφία σας είναι, χρειάζεται, όπως λέτε, όπως
λέτε…
Εµείς διαφωνούµε ριζικά και αρχίζετε και κάνετε και κόλπα.
Δηλαδή, αυτό που κάνετε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε το πλεονάζον προσωπικό, που λέτε ότι δεν θα γίνουν
απολύσεις, αλλά δεν σου δίνω να πληρώσεις τους εργαζόµενους. Αφού σου δίνω για εκατό και έχεις εκατόν πενήντα, οι πενήντα θα βγουν πλεονάζοντες. Και το κάνετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):…(Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι είναι! Κυριακή κοντή γιορτή,
κύριε Υπουργέ. Εδώ είµαστε. Αν δεν τα ανατρέψει ο λαός, θα τα
δούµε. Μακάρι να έχουµε άδικο. Δεν έχουµε κανένα θέµα.
Μακάρι να έχουµε άδικο!
Το κάνετε κι αλλιώς, όµως. Έχει και δεύτερη πλευρά. Κόβοντας τις κοινωνικές παροχές συνεχώς, λογικό είναι να περισσεύει
προσωπικό και αύριο θα τους βγάλετε και κατηγορούµενους:
εννοώ δηµάρχους και περιφερειάρχες. Βέβαια, καλά να πάθουν
µε αυτή την πολιτική που ακολουθούν. Δεν τους λυπόµαστε. Θα
τους πείτε ότι, τι τους θέλετε, αφού δεν έχουν αντικείµενο. Ε,
βέβαια, αφού του αφαίρεσες το αντικείµενο, αφού κόβετε τις
κοινωνικές παροχές. Αυτή είναι η µία πλευρά.
Όµως, αυτά θα καλυφθούν αντικειµενικά; Δεν µπορεί να µην
καλυφθούν αντικειµενικά. Θα καλυφθούν. Ποιος θα τα καλύψει;
Η ιδιωτική πρωτοβουλία επί χρήµασι και µάλιστα, πολύ ακριβά.
Άρα, να ένα νέο πεδίο κερδοφορίας που θα υπάρξει. Γιατί
πράγµατι θα καλυφθεί. Υπάρχουν ανάγκες και ο κόσµος θα
προσπαθήσει τουλάχιστον να τις καλύψει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Λέω, λοιπόν, ότι αναλυτικά έχει τοποθετηθεί η Βέρα Νικολαΐδου, η εισηγήτριά µας, σε όλα. Δεν ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και σε ό,τι αφορά τις απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. Άλλωστε έβαλε και ένα ερώτηµα ο κύριος Υπουργός: Αν
κριθεί από τον ΑΣΕΠ ότι δεν κάνει, δεν θα τον απολύσουµε;
Πόσοι θα είναι αυτοί που δεν κάνουν; Δέκα, είκοσι, χίλιοι; Θα
τους διώξετε, που δουλεύουν είκοσι χρόνια, είκοσι πέντε; Όταν
τους είχατε έκαναν και τώρα δεν κάνουν, είναι άχρηστοι; Είναι
πρόσχηµα κατά τη γνώµη µας. Είναι προσχηµατικό και το
καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να µιλήσετε ευθέως απέναντι
στους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, κύριε Ροντούλη,
αλλά έχει ζητήσει το λόγο και ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μετά θα δώσω
το λόγο και σε εσάς.
Ο κ. Ραγκούσης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστώ.
Θέλω και επιβάλλεται να κάνω µία παρέµβαση. Αυτά τα οποία
ειπώθηκαν πριν από λίγο για τον Πρωθυπουργό από τον κ.
Καµµένο κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι επιβάλλουν να πει κανείς ότι
ακριβώς επειδή προέρχονται –όπως έλεγε κάποτε και ο Γεώργος
Παπανδρέου- από το συγκεκριµένο Βουλευτή, είναι ερωτηµατικό
αν και πόσο κανείς µπορεί να τα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του.
Είναι σαφές και δεν πρέπει να υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’
αυτό, τουλάχιστον εµείς στην Κυβέρνηση έχουµε καταλήξει σ’
αυτό το συµπέρασµα, ότι το τελευταίο διάστηµα υπάρχει µία
συστηµατική προσπάθεια στοχοποίησης του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά, αυτές τις κρίσιµες ώρες της εθνικής µάχης.
Υπάρχει µια εκστρατεία λάσπης εναντίον του που εκπορεύεται
από πολλά και διάφορα κέντρα, πολιτικά και άλλα, και στο
εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Δεν µας εκπλήσσει, σε
καµµία περίπτωση και αυτό ακόµη το κυριολεκτικά απαράδεκτο
γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο πριν από λίγο.
Προσέξτε, όµως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
υπάρχει «θέµα Καµµένου» στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει «θέµα
Σαµαρά». Υπάρχει µείζον θέµα ηθικής και πολιτικής τάξης για τον
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Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εάν κρατήσει στις
τάξεις της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Καµµένο. Γιατί αυτό θα
σηµαίνει ότι αναλαµβάνει ο κ. Σαµαράς προσωπικά πλήρως την
πολιτική ευθύνη για την κατάπτωση στην οποία οδηγεί την
πολιτική ζωή του τόπου ο Βουλευτής του, άρα και ο ίδιος ο
Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχει µείζον θέµα ηθικής και
πολιτικής τάξης για τον κ. Σαµαρά εάν κρατήσει στις τάξεις της
Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Καµµένο.
Τέλος, για να πω για µια ακόµη φορά κάτι που έχει πει σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο, αλλά και
ενώπιον του ελληνικού λαού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο
Πρωθυπουργός έχει πει ότι και αδέλφια έχει και συνεργάτες έχει
και φίλους έχει και Υπουργούς έχει και Βουλευτές έχει. Όµως,
όταν πρόκειται για το δηµόσιο συµφέρον, δεν υπάρχει τίποτα
σηµαντικότερο γι’ αυτόν απ’ αυτό καθ’ αυτό το δηµόσιο
συµφέρον, το συµφέρον του ελληνικού λαού. Αυτό δεν το λέω
για να δώσω κανέναν περιθώριο συκοφαντίας που εκτοξεύτηκε
προς οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Το λέω για να επαναλάβω
για µια ακόµη φορά ότι πλανώνται πλάνην οικτρά όσοι νοµίζουν
ότι αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτή η Κυβέρνηση, ιδίως όµως στην
συγκεκριµένη περίπτωση αυτός ο Πρωθυπουργός, είναι δυνατόν
να είναι ένας Πρωθυπουργός του οποίου θα αµφισβητήσει
κανείς το ήθος και την ακεραιότητα.
Επιτέλους, έλεος σε όλη την αθλιότητα, σε όλη την προσπάθεια κατάπτωσης της πολιτικής ζωής του τόπου που προέρχεται
από τις τάξεις των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Υπάρχει
και όριο! Είναι ώρα εθνικής µάχης. Αυτό είναι ένα πισώπλατο,
απαράδεκτο, άθλιο χτύπηµα εναντίον προσωπικά του Πρωθυπουργού, το οποίο πρέπει εδώ και τώρα ο κ. Σαµαράς να πάρει
απόφαση πώς θα το αντιµετωπίσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι στην εκστρατεία αυτή που είπατε
στοχοποίησης ή λάσπης που βρίσκεται κατά την άποψή σας εν
εξελίξει εναντίον του προσώπου του αξιοτίµου Πρωθυπουργού
της χώρας, δεν συµπεριλαµβάνεται κατά κανένα τρόπο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
Γιατί εδώ πέρα πρέπει να τονίσουµε το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι: Ο κ. Καµµένος παρέθεσε την άποψή του µέσα στη
Βουλή. Ανέφερε ονόµατα, συγκεκριµένες καταστάσεις και βγήκε
σήµερα στον κ. Χατζηνικολάου και δηµοσιοποίησε όλα αυτά τα
πράγµατα. Ένας πολιτικός Αρχηγός, λοιπόν, βλέποντας τον
Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος πράγµατι προασπίζεται τα
συµφέροντα της χώρας στο εξωτερικό –και έτσι πρέπει να γίνεται- δεν θα πρέπει εντός της Βουλής να δώσει το έναυσµα στην
Κυβέρνηση να απαντήσει στα καταγγελθέντα;
Άρα, τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ενήργησε µε βάση το θεσµικό ρόλο του.
Κύριε Ντόλιο, επειδή κάνατε λόγο -και απορώ πώς σας ξέφυγε
αυτό το πράγµα- για µία «θεατρική παράσταση» που παίχθηκε
στην Αίθουσα και όπου µπήκε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, µπήκε ο κ.
Καµµένος κ.λπ., θα ήθελα να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε µέρα σε κάθε νοµοσχέδιο είναι στην Αίθουσα. Μπορεί να µην έχετε συνηθίσει έναν πολιτικό Αρχηγό να είναι κάθε
µέρα στην Αίθουσα και να τοποθετείται στα νοµοσχέδια, αλλά τι
να κάνουµε; Και ως πολιτικός Αρχηγός βεβαίως αντιλαµβάνεται
κρίσιµα ζητήµατα της επικαιρότητας, τα οποία τα φέρνει κι εντός
Βουλής, ως έχει θεσµικό καθήκον και ρόλο να το πράττει αυτό,
προκειµένου να δίδονται οι δέουσες απαντήσεις. Άρα, κύριε
Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, θεωρώ ότι από τα όσα είπατε
εξαιρείτε τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Δύο πράγµατα θα θέσω, κύριε
Υπουργέ, υπ’όψιν σας.
Το πρώτο έχει να κάνει µε το ωράριο. Εµείς από την πρώτη
στιγµή ταχθήκαµε υπέρ της ρύθµισης, χωρίς παλινωδίες, χωρίς
δεύτερες σκέψεις. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι η ισότητα
των πολιτών δεν θα πρέπει να τεθεί εν αµφιβόλω. Όσες ώρες ερ-
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γάζονται οι Έλληνες πολίτες στον ιδιωτικό τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας, τόσες ώρες πρέπει να εργάζονται και οι εργαζόµενοι
στο δηµόσιο τοµέα της χώρας. Άρα, ισότητα των πολιτών.
Και δεύτερον, επ’ ουδενί δεν θα θέλαµε, τουλάχιστον εµείς, να
παροξύνουµε καταστάσεις κοινωνικού αυτοµατισµού. Φαντάζεστε να άρχιζαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι να καταφέρονται κατά των
ιδιωτικών υπαλλήλων και το αντίθετο; Μακριά από µας λοιπόν τέτοιου είδους σκέψεις. Και αµέσως συναινέσαµε στη ρύθµιση, σε
αντίθεση βεβαίως µε τη Νέα Δηµοκρατία. Και µας στενοχώρησε
αυτό το πράγµα, γιατί η Νέα Δηµοκρατία θέλει να λέει ότι είναι
ένα αστικό κόµµα, αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση επέδειξε
και αργά αντανακλαστικά αλλά και µία ανεπίτρεπτη διάθεση παλινωδιών. Ένα κόµµα που αρέσκεται να λέει ότι είναι κυβερνητικό
κόµµα από την πρώτη στιγµή θα πρέπει να ψηφίζει τα αυτονόητα.
Δεν έγινε αυτό. Την πρώτη στιγµή η Νέα Δηµοκρατία τάχθηκε
κατά της ρύθµισης ή κατέθεσε τις ισχυρές επιφυλάξεις της και
σ’ ένα µεταγενέστερο στάδιο κατάλαβαν το λάθος τους, τη
γκάφα τους, και ανακάλεσαν.
Όµως, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή
σας στο θέµα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Έχω εδώ µπροστά µου -και θα καταθέσω για τα Πρακτικάπλειάδα εγγράφων που µας έρχονται από διαφόρους παιδικούς
σταθµούς της χώρας και λένε κάποια πράγµατα που οι άνθρωποι
αυτοί τα θεωρούν αυτονόητα. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Λένε ότι το ποσοστό επαγγελµατικής εξουθένωσης -προσέξτε
τον όρο, αγαπητοί συνάδελφοι- συνεχώς βαίνει αυξανόµενο
στους εργαζοµένους στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Οι άνθρωποι αυτοί εξουθενώνονται για τον απλούστατο λόγο ότι
έχουν ένα επιπρόσθετο εργασιακό άγχος -ασχολούνται µε τα
παιδιά του ελληνικού λαού- είτε γιατί οι συνθήκες εργασίας που
βιώνουν, δηλαδή η υλικοτεχνική υποδοµή που έχουν µπορεί να
µην είναι η κατάλληλη είτε για τον απλούστατο λόγο, τον οποίο
περιγράφουν πολλές φορές εδώ µέσα, ότι οι µισθοί τους δεν
είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Ο εργαζόµενος όµως που πηγαίνει στην εργασία του γυρίζοντας πίσω θέλει το παιδί του να είναι
καθαρό, να το βρίσκει υγιές, να το βρίσκει περιποιηµένο. Άρα,
κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται µε τα παιδιά του ελληνικού λαού.
Πρόκειται για τον εργαζόµενο ελληνικό λαό, που δεν στέλνει τα
παιδιά του σε ιδιωτικά κέντρα φύλαξης. Δεν ξέρω αν εσείς, κύριε
Υπουργέ, το κάνετε αυτό. Εγώ δεν το λέω για σας. Μιλάω γενικά.
Ο µέσος Έλληνας στέλνει το παιδί του στους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς.
Νοµίζω ότι το θέµα αυτό πρέπει να το επανεξετάσετε στη
βάση αυτού που σας είπα, της επαγγελµατικής εξουθένωσης των
ανθρώπων αυτών. Έχουν να κάνουν µε µικρά παιδιά και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα ταΐσουν, να τα ποτίσουν, να τα καθαρίσουν. Όλα αυτά είναι ένα υπέρµετρο καθηµερινό βάρος που
τους προκαλεί και µεγάλο εργασιακό άγχος, το οποίο δεν πρέπει
να το επιτείνουµε εµείς έτι περαιτέρω. Θα µπορούσε να γίνει µία
εξαίρεση ή τουλάχιστον, αν δεν τους εξαιρέσετε, να γίνει µία µείωση.
Τα καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το άλλο που θέλω να σας πω και να θέσω υπ’όψιν σας είναι
το εξής. Έγινε το 2008 µία προκήρυξη, η 8Κ/2008. Βάσει αυτής
της προκηρύξεως, κάποιοι άνθρωποι, µετά από διαγωνισµό µέσω
ΑΣΕΠ, θα έπρεπε να προσληφθούν στο ΙΚΑ, που έχει πάρα πολλά
κενά. Μετά από ένα µήνα υπήρξε κι ένας άλλος διαγωνισµός,
αγαπητοί συνάδελφοι, πάλι µέσω ΑΣΕΠ, για πρόσληψη στην
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Η Κυβέρνηση όµως κατέβασε µία
ρύθµιση. Και τι λέει η ρύθµιση αυτή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι λέει, λοιπόν, η ρύθµιση αυτή; Λέει ότι µέχρι το τέλος του
2011 θα πρέπει να προσληφθούν κατά προτεραιότητα οι άνθρω-
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ποι αυτοί που συµµετείχαν στον διαγωνισµό για την Αγροτική
Τράπεζα Ελλάδος και στη συνέχεια µετατάσσονται στο ΙΚΑ και
όχι αυτοί του πρώτου διαγωνισµού, που συµµετείχαν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ΙΚΑ. Εγώ σας ρωτώ, κύριε
Υπουργέ: Γιατί έγινε αυτό το πράγµα; Γιατί κάποιοι που δεν θα
έπρεπε να προηγηθούν προηγήθηκαν και κάποιοι άλλοι µένουν
πίσω; Για ποιο λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Το ερώτηµα διατυπώθηκε. Σας παρακαλώ, κλείστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σ’ ένα
δευτερόλεπτο. Πρέπει να το πω αυτό.
Μήπως γιατί, εάν κοιτάξετε τα ονόµατα των συµµετεχόντων
στο δεύτερο διαγωνισµό που σας λέω, της Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδας, θα βρείτε αντιστοιχίες µε πρόσωπα της κυβερνώσας
παράταξης; Μήπως γι’ αυτό το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει ζητήσει το λόγο ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τι θα γίνει µε τους οµιλητές,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Γείτονα, ο κ. Τζαβάρας έχει ζητήσει το λόγο, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Άλλο ο Προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Τζαβάρας έχει ξαναµιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ. Ζητώ
την κατανόησή σας. Θα µιλήσουν κι οι Βουλευτές. Θα τοποθετηθούν και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο. Έχετε κάνει µια πρώτη
οµιλία, αν δεν κάνω λάθος. Θέλετε το χρόνο της δευτερολογίας
σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δυο-τρία λεπτά χρειάζοµαι. Δεν
θέλω να σας κουράσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας δώσω τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Δηµιουργήθηκε µείζον θέµα από την τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού των Εσωτερικών, αναφορικά µε τη δήλωση του συναδέλφου κ. Καµµένου, και πράγµατι µε όλο το σεβασµό που έχω
στο πρόσωπο του κυρίου Υπουργού, θεωρώ ότι υπέπεσε σε βαρύτατο αντικοινοβουλευτικό ολίσθηµα. Διότι µε έναν τρόπο που
θεωρώ ότι δεν προσήκει ούτε στην παιδεία αλλά ούτε και στην
πολιτεία του, προσπάθησε να δηµιουργήσει την οποιανδήποτε,
την παραµικρά αιχµή στο πρόσωπο του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για θέµατα µε τα οποία δεν προκύπτει
από πουθενά ότι έχει την παραµικρά σχέση.
Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι δεν αγνοείτε το γεγονός ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ο τρίτος
κατά σειρά κύρους, αξίας και σπουδαιότητος πολιτειακός παράγων και υπ’ αυτήν την έννοια δεν έχετε το δικαίωµα εσείς στον
οποιονδήποτε Βουλευτή…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τι θα κάνει µε τον
Καµµένο; Συκοφάντησε τον Πρωθυπουργό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το τι θα κάνει µε τον Καµµένο
δεν αποτελεί υποχρέωση απάντησης σ’ εσάς από πλευράς της
Νέας Δηµοκρατίας κι ούτε έχετε το δικαίωµα εσείς αγορεύοντας
στην Εθνική Αντιπροσωπεία να υποδεικνύετε στη Νέα Δηµοκρατία, και ειδικά στον Πρόεδρό µας, το τι µπορεί να κάνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τον κρατάει όµως
στη Νέα Δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, αφήστε
να ολοκληρώσει ο κ. Τζαβάρας και θα τοποθετηθείτε στη συνέχεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όµως, όπως πολύ καλύτερα
από µένα γνωρίζετε εσείς και κυρίως ο σεβαστός Πρόεδρος της
Βουλής, ο Βουλευτής στην Αίθουσα αυτή έχει απεριόριστο δικαίωµα λόγου, γνώµης και ψήφου.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Άρα, τον καλύπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όταν, λοιπόν, εσείς µέσω
αυτής της προσωπικής προσβολής που κάνετε προς τον κ. Σαµαρά προσπαθείτε να εκµεταλλευθείτε το απεριόριστο δικαίωµα
που έχει ο οποιοσδήποτε Βουλευτής να λέει τη γνώµη του µετά
παρρησίας -αυτό σηµαίνει δηµοκρατία- σ’ αυτή την Αίθουσα,
προσπαθείτε να δηµιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις και µ’ αυτή
τη συµπεριφορά σας προσφέρετε πολύ κακές υπηρεσίες στο πολίτευµα, κύριε Υπουργέ,….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Καλύπτετε τον κ.
Καµµένο. Είναι επιλογή της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ:…και ειλικρινά λυπούµαι γιατί
τουλάχιστον πίστευα ότι είστε ένας ειλικρινής δηµοκράτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τον αποδοκιµάζετε ή όχι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αφήστε τα αυτά! Αυτά τα
έχουµε ζήσει σε άλλες αίθουσες. Εδώ είναι Κοινοβούλιο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αν είναι κεντρική
απόφαση του κ. Σαµαρά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, αφήστε
να ολοκληρώσει ο κ. Τζαβάρας και αν θέλετε σας δίνω για ένα
λεπτό µετά το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει
να ανακαλέσετε -και έχετε υποχρέωση να το κάνετε- τα όσα είπατε εναντίον του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας και του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Διαφορετικά είστε ανεπανόρθωτα εκτεθειµένος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα δεύτερο θέµα: Άκουσα από τη µεριά του ΛΑΟΣ να αναφέρονται στη Νέα Δηµοκρατία και επίσης -κατά το κοινά εν πάση
περιπτώσει πλέον λεγόµενο και αποδεχόµενο από όλους µας- να
δίνουν τροφή σε ένα πάθος κοινοβουλευτικό, που πρόσφατα
έχουν εναντίον του κόµµατος µας.
Κύριε Ροντούλη, εκλεκτέ µου συνάδελφε, ακούστε: Η Νέα Δηµοκρατία είναι λαϊκό κόµµα, δεν είναι ταξικό κόµµα. Και αν το
δικό σας το κόµµα µαζί µε το ΚΚΕ πιστεύετε ότι αποτελείτε ιστορικό εργαλείο µιας τάξης, για να εκφράζει και να υλοποιεί τα
στρατηγικά συµφέροντα της τάξης σας, πολύ καλά κάνετε και
το πιστεύετε αυτό. Εµείς, όµως, είµαστε λαϊκό κόµµα, στο οποίο
καλούµε όσους αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του κοινωνικού φιλελευθερισµού, είτε είναι επιχειρηµατίες είτε είναι εργάτες
είτε είναι υπάλληλοι είτε είναι οποιασδήποτε κοινωνικής κατηγορίας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: … και υπόστασης πολίτες, να
έρχονται µαζί µας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν δώσω το λόγο
στον κ. Τσίπρα και µετά στον κ. Καρατζαφέρη, που έχουν ζητήσει
το λόγο, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια δική µου σύντοµη παρέµβαση.
Ο πολιτικός διάλογος γίνεται και εκτός Αιθούσης αυτής και
εντός της Αιθούσης. Και ο πολιτικός διάλογος σαφώς θα πρέπει
να γίνεται µε απόλυτη ελευθερία της διατύπωσης της άποψης
του καθενός που συµµετέχει στο διάλογο, ηµών των πολιτικών.
Ωστόσο, υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά την ένταση της κριτικής, ακόµα και τη σφοδρότητα της κριτικής, που µπορεί να κάνει
η Αντιπολίτευση ή οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Πάντα, αναφέροµαι διαχρονικά. Πρέπει να υπάρχουν όρια και αυτό το γνωρίζει ο καθένας από εµάς, ο καθένας µας, όταν εκφέρουµε
δηµόσιο λόγο.
Και πράγµατι αυτά που ακούστηκαν και εκτός και εντός –αναφέροµαι κυρίως εντός- της Αιθούσης αυτής, για τον Πρωθυπουργό της χώρας, υπερβαίνουν αυτά τα όρια, θα µου επιτρέ-
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ψετε να πω. Για τον εκλεγµένο από τον ελληνικό λαό Πρωθυπουργό, για τον Πρωθυπουργό που δίνει µια µάχη και για τη διάσωση και για την ανόρθωση της χώρας, εκφράσεις, ισχυρισµοί
και όσα ελέχθησαν, υπερβαίνουν τα όρια που θα πρέπει ο καθένας να γνωρίζουµε ότι πρέπει να θέτουµε στον εαυτό µας όταν
διατυπώνουµε δηµόσιο λόγο.
Αυτό ήθελα να καταθέσω και αυτό υπογραµµίζω.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Τσίπρας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπει ο κ. Τσίπρας, θα ήθελα να κάνω µια διακοπή και να λάβω το
λόγο, για να συµπληρώσω κάτι, το οποίο...
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Τζαβάρα,
ο κ. Τσίπρας λέει ότι δέχεται τη διακοπή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πράγµατι, είναι χρέος του καθενός ο οποίος διατυπώνει εδώ ένα λόγο, να αποδείξει τα όσα
λέει. Επ’ αυτού ήδη έχει γίνει και δήλωση από το Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τι λέει η δήλωση της
Νέας Δηµοκρατίας, κύριε συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Λέει ότι όποιος αισθάνεται ότι
έχει κάποια στοιχεία, ή όποιος λέει ορισµένα πράγµατα έχει το
χρέος, σε προσωπικό επίπεδο, να τα αποδεικνύει. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το οποιοδήποτε λεχθέν ή το οτιδήποτε λέει ο κάθε Βουλευτής εδώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει και την κάλυψη του
κόµµατος.
Με αυτήν την έννοια θεωρώ, λοιπόν, ότι έχει την υποχρέωση
ο κ. Καµµένος για τα όσα είπε και από εκεί και πέρα θα κριθεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Τσίπρα,
έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µπορούσα να µην ξεκινήσω την τοποθέτηση µου σχολιάζοντας όλα όσα διαδραµατίστηκαν το προηγούµενο διάστηµα.
Συµφωνώ µε την κρίση που πριν από λίγο κάνατε, ότι οι ισχυρισµοί και οι τοποθετήσεις πρέπει να βρίσκονται σε πλαίσιο αρκούντος πολιτικά. Και δεν είναι κακό να υπάρχουν βαρύτατοι
πολιτικοί χαρακτηρισµοί. Αλλά όταν αυτοί οι χαρακτηρισµοί ξεπερνούν τη σφαίρα της πολιτικής και αγγίζουν τη σφαίρα του κοινού Ποινικού Δικαίου, τότε είναι προφανές ότι πρέπει αυτές οι
καταγγελίες να είναι τεκµηριωµένες.
Κι εµένα µε ενόχλησε, κύριε Πρόεδρε, η θεατρικότητα µε την
οποία ο κ. Καρατζαφέρης έδωσε τη δυνατότητα, την πάσα στον
κ. Καµµένο να καταγγείλει. Όµως, όσο ζητάω από τον κ. Καµµένο
να τεκµηριώσει, άλλο τόσο θα πρέπει να ζητήσουµε και από την
Κυβέρνηση να µη σταθεί σε γενικόλογους αφορισµούς, αλλά να
ρίξει άπλετο φώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σε τι; Στα υποθετικά;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα σας πω,
κύριε συνάδελφε.
Γνωρίζω, βεβαίως και δεν ζητώ αυτήν την ώρα από τον
Υπουργό να είναι πρόχειρος και να απαντήσει µε συγκεκριµένα
στοιχεία, αλλά πιστεύω και καλώ την Κυβέρνηση, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τη διοίκηση του, όσο όµως και την εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος, να δώσουν συγκεκριµένα
στοιχεία, διότι ο µόνος τρόπος να απαντηθούν και να αρθούν οι
υποψίες ή οι καχυποψίες είναι να ριφθεί άπλετο φώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος.
Όσο, λοιπόν, από την πλευρά µας καλούµε τον κ. Καµµένο να
διευκρινίσει ακόµα περισσότερο, άλλο τόσο καλούµε και την Κυβέρνηση όχι µε γενικόλογους αφορισµούς ότι κανείς δεν µπορεί
να πλήξει την αξιοπιστία. Βεβαίως, κανείς δεν µπορεί να πλήξει
την αξιοπιστία κανενός, αλλά τα στοιχεία πρέπει να δοθούν στη
δηµοσιότητα.
Μπαίνω στο θέµα της συζήτησης µας.
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Θα ήθελα –και είναι ευτύχηµα, κύριε Υπουργέ, το ότι είστε
εδώ- ειλικρινά να ακούσω από τα πιο επίσηµα χείλη, πόσοι επιτέλους είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι στη χώρα µας; Κάνατε µια
απογραφή. Ειλικρινά θα ήθελα να µου απαντήσετε σε αυτό το
ερώτηµα -σας δίνω από το χρόνο µου- και να µου πείτε το ακριβές νούµερο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μπορώ να
απαντήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θέλετε στο σηµείο
αυτό, κύριε Τσίπρα, να πάρετε την απάντηση;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Τσίπρας λέει ότι µπορείτε να τον διακόψετε για να δώσετε
την απάντησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε
του ΣΥΡΙΖΑ, από πέρυσι και για πρώτη φορά, όπως ξέρετε, η
χώρα µας απέκτησε τη δυνατότητα να γνωρίζει το συνολικό
αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων. Έχουµε ανακοινώσει ότι το
σύνολο όσων µισθοδοτούνται –θα το πω λίγο γενικά- µε τον ένα
ή µε τον άλλο τρόπο από τον δηµόσιο, κρατικό προϋπολογισµό
ήταν –και έχει σηµασία το ήταν, γιατί από τότε υπάρχουν
µεταβολές, έχουµε µειώσεις αριθµού συµβασιούχων, κ.ο.κεπτακόσιοι εξήντα οκτώ χιλιάδες εννέα άτοµα, περιλαµβανοµένων των αιρετών, του πολιτικού προσωπικού και βεβαίως
και των δηµοσίων υπαλλήλων. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι του στενού
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, περιλαµβανοµένων δηλαδή
των ΟΤΑ κ.ο.κ., που είναι είτε χαρακτήρα µόνιµου η σύµβαση
τους είτε είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι
εξακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες άτοµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μάλιστα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ. Διότι κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσει
αυτή η σπέκουλα από µερίδα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
αλλά και από εκπροσώπους κοµµάτων, που µιλούν για ενάµιση
εκατοµµύριο δηµοσίους υπαλλήλους.
Σε λίγο θα πρέπει να µην κυκλοφορούν στο δρόµο οι δηµόσιοι
υπάλληλοι, να ντρέπονται να κυκλοφορήσουν, όπως έχει
διαµορφωθεί η κατάσταση στη χώρα. Λες και αυτοί ευθύνονται
για την οικονοµική κατάσταση της χώρας, λες και αυτοί έχουν
την ευθύνη. Ενάµιση εκατοµµύριο –λένε- ότι είναι και ότι πρέπει
να σταµατήσει αυτή η κατάσταση κι εδώ ο κύριος Υπουργός µας
λέει ότι είναι εξακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες.
Και να σας επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι ανάµεσα σε αυτούς
που αναφέρατε είναι οι ένστολοι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και οι ιερείς.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): …είναι οι
ιερείς και οι συµβασιούχοι.
Συνεπώς τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι τα στοιχεία είναι
αµείλικτα. Η Ελλάδα βρίσκεται µε 13% του εργατικού της
δυναµικού στην τρίτη θέση από το τέλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
σε δηµόσιος υπαλλήλους. Η Σουηδία έχει το 30% του εργατικού
δυναµικού, η Δανία έχει το 29% του εργατικού δυναµικού, η
Γαλλία έχει το 21% του εργατικού δυναµικού, η Μεγάλη
Βρετανία έχει το 17,8% του εργατικού δυναµικού.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο µεγάλος, ο υπέρογκος δηµόσιος τοµέας
που εξαιτίας του οδηγηθήκαµε ως εδώ και πρέπει πάση θυσία
να τον συρρικνώσουµε διότι εξαιτίας του δηµιουργήθηκε το
χρέος;
Οι δηµόσιες δαπάνες στη χώρα µας ήταν όλα τα προηγούµενα
χρόνια κάτω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το δηµόσιο χρέος στη χώρα µας δεν δηµιουργήθηκε από τις δηµόσιες
δαπάνες. Βεβαίως, µπορεί να δηµιουργήθηκε από τη σπατάλη.
Βεβαίως να ψάξουµε να βρούµε τη σπατάλη στη διαπλοκή της
οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας, να ψάξουµε να βρούµε στην
υστέρηση των εσόδων τις αιτίες δηµιουργίας του χρέους, στις
φοροαπαλλαγές, στη συνεχή µείωση των φορολογικών συντελε-
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στών των µεγάλων επιχειρήσεων, στη φοροδιαφυγή, όχι όµως
όλα στις πλάτες των δηµοσίων υπαλλήλων.
Είναι το δηµόσιο στη χώρα µας ορθολογικά δοµηµένο; Όχι βέβαια και δεν θα υπερασπιστούµε εµείς το πελατειακό κράτος που
δηµιούργησαν τα δυο κόµµατα εξουσίας. Αλλά, δεν µπορεί σε
αυτήν τη χώρα να τα φορτώσουµε όλα στους δηµόσιους υπαλλήλους.
Άκουγα χθες –και ειλικρινά ο ελληνικός λαός έχει µπερδευτείτον κ. Ραγκούση στη Βουλή να λέει, ότι δεν θα γίνουν απολύσεις
στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ταυτόχρονα τον
κ. Παπακωνσταντίνου από το συνέδριο στο Λαγονήσι να λέει ότι
θα γίνουν απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα και την ίδια στιγµή τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να λέει πως κανείς δεν µίλησε για
απολύσεις, ξεχνώντας ότι ο ίδιος είχε µιλήσει για απολύσεις ένα
χρόνο πριν και µας προετοίµαζε για απολύσεις στο δηµόσιο
τοµέα. Δεν µπορώ να καταλάβω εάν αυτά τα τρία πρόσωπα στα
οποία αναφέρθηκα, ανήκουν στην ίδια Κυβέρνηση ή εάν εν πάση
περιπτώσει έχουν χάσει τη µπάλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Διαστρεβλώνετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να µου
απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
Εγώ αυτό κατάλαβα ακούγοντας εσάς, τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Πάγκαλο σε µια ενηµερωτική εκποµπή και τον
Πρωθυπουργό την προηγούµενη ηµέρα να µιλάει για εκατόν πενήντα χιλιάδες λιγότερους στο δηµόσιο τοµέα µέσα από εθελούσιες εξόδους εκεί όπου χρειάζεται. Προσέξτε τώρα. «Εκεί όπου
χρειάζεται και εθελούσιες» γίνεται; Ας µην προσπαθούµε να κοροϊδέψουµε τον κόσµο.
Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικά επώδυνο σχέδιο για τον ελληνικό
λαό. Δεν πρόκειται να σταµατήσουν, εάν δεν ξεζουµίσουν τη
χώρα, το λαό, τους εργαζόµενους και δεν ξεκοκαλίσουν τη δηµόσια περιουσία. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά, θα µας οδηγήσουν και στην αναδιάρθρωση.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαµάνη, αναφερθήκατε σε εµένα
στην οµιλία σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, εγώ, κύριε Πρόεδρε, η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» έχει απόσπασµα από την οµιλία σας για τον Πινοσέτ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν µέµφοµαι εναντίον σας. Θέλω να δώσω µία εξήγηση. Ξεκίνησα την
οµιλία µου λέγοντας ότι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισµού και
στις κρίσιµες ώρες που περνάει η χώρα µας δεν είναι κακό να
υπάρξει σκληρή πολιτική αντιπαράθεση.
Προσέξτε! Μπορεί να παρεξηγήσατε αυτό που είπα. Ο Πινοσέτ
δεν έχει µείνει στην ιστορία µόνο ως δικτάτορας. Κανείς δεν συγκρίνει τον Πρωθυπουργό µε ένα δικτάτορα. Εκλεγµένος είναι.
Έχει µείνει και στην ιστορία ως το πρώτο µεγάλο παγκόσµιο νεοφιλελεύθερο πείραµα υπό την ηγεµονία και καθοδήγηση της
µεγάλης πολυεθνικής των τηλεπικοινωνιών στη Χιλή. Ιδιωτικοποίησε διακόσιες δώδεκα επιχειρήσεις και εξήντα έξι τράπεζες.
Μετά, όταν αργότερα µειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας του κατά είκοσι µονάδες, αναγκάστηκε να επιχειρήσει τη µεγαλύτερη επανακρατικοποίηση των χρεοκοπηµένων ιδιωτικών επιχειρήσεων
που είχε ιδιωτικοποιήσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαρίστως,
αλλά να δώσει την άδεια ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εφόσον συµφωνεί ο κ.
Τσίπρας, µπορείτε, κύριε Κακλαµάνη, να κάνετε µία µικρή παρέµβαση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τίθεται καν ζήτηµα εάν οι
οπαδοί σας και πολύς κόσµος, που είναι λογικό και πρέπει να
λαµβάνει υπ’ όψιν του αυτά που λέει ο αρχηγός ενός κόµµατος,
άκουγαν ότι αναφέρεστε στις ιδιωτικοποιήσεις στη Χιλή. Άλλωστε ακούµε και εµείς πολλούς που λένε «κάτω η χούντα του Παπανδρέου».
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν τα
ακούτε από τους οπαδούς µας, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι από τους οπαδούς σας.
Αλλά πρέπει ως Πρόεδρος να µιλάτε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, η κριτική µου είναι σκληρή, είναι όµως αρκούντως πολιτική.
Θέλω να πω –και κλείνω γιατί έχω βγει από το χρόνο µου και
υπήρξαν και παρεµβάσεις- το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είχαν γίνει παρεµβάσεις τις οποίες αποδεχθήκατε, γι’ αυτό υπήρχε η ανοχή. Σας παρακαλώ, όµως, τώρα να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω και λέω το εξής: Ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό,
υπέστην ένα σοκ, να οµιλεί για εκατόν πενήντα χιλιάδες –εµείς
έτσι το εξηγούµε- απολύσεις στην πραγµατικότητα. Διότι αλλιώς
εάν ήταν έτσι, σε πέντε χρόνια µικρότερο δηµόσιο κατά εκατόν
πενήντα χιλιάδες µε εθελούσιες εξόδους, θα είχαµε λύσει το
πρόβληµα και ταυτόχρονα να λέει –άκουσον, άκουσον!- ότι στην
επόµενη χρονική περίοδο θα έχουµε µηδενική κρατική συµµετοχή.
Ο Πινοσέτ, λοιπόν, που έκανε το νεοφιλελεύθερο εγχείρηµα
στη Χιλή, όταν επανακρατικοποίησε και ξαναπούλησε, τουλάχιστον κράτησε το χαλκό. Δεν τα πούλησε όλα.
Εδώ, λοιπόν, θα έχουµε τη µοναδική πρωτοτυπία -εάν εφαρµοστεί αυτό το πρόγραµµα- να είµαστε η µόνη χώρα στον κόσµο
µε δηµόσιο µε µηδενική περιουσία. Και θα οδηγηθούµε και στη
χρεοκοπία, αφότου εφαρµοστεί.
Δεν τα καταλαβαίνουµε αυτά; Απλά µιλάµε και απευθυνόµαστε
σε κάθε δηµοκρατικό πολίτη, ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται και
λέµε ότι πρέπει να σταµατήσει αυτή η τραγωδία για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Καρατζαφέρης, για µία δίλεπτη σύντοµη παρέµβαση.
Μετά θα πάρει το λόγο ο κ. Παφίλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εάν όπως ακούστηκε οι αµειβόµενοι από
το δηµόσιο είναι περίπου οκτακόσιες χιλιάδες, τότε να υιοθετήσετε, κύριε Υπουργέ, την πρόταση που είχε ακουστεί από την
Αριστερά να προσλάβετε άλλους εκατό χιλιάδες. Ακόµη εκατό
χιλιάδες εις το δηµόσιο! Εν πάση περιπτώσει, ας συνειδητοποιήσουµε το βάρος που έχει σήµερα η ελληνική οικονοµία και να
κοιτάξουµε να τη βοηθήσουµε και να µη µετερχόµεθα λαϊκισµούς, οι οποίοι σήµερα δεν ωφελούν.
Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο πέσατε σε ένα ατόπηµα. Δεν το
συνηθίζετε. Κατατάσσετε δηλαδή τους Βουλευτές σε κατηγορίες, καλός, µέτριος, µεσαίος, κακός Βουλευτής; Τι είναι αυτό
που είπατε; Θυµίσατε την παλαιά ρήση του Γεωργίου Παπανδρέου. Είναι δυνατόν να το λέτε εσείς; Να λέγατε καινούργιος
Βουλευτής, το καταλαβαίνω. Είναι ένας Βουλευτής, ο οποίος
είναι σχεδόν είκοσι χρόνια στην Αίθουσα. Ο Πρόεδρός του τον
έχει επιλέξει –και είναι ίσως ο µόνος- να είναι σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές, πράγµα που σηµαίνει ότι έχει διάνοια. Και εντέλει, έκανε µία καταγγελία. Εµένα ο «τίτλος» που προσέδωσε
εις τον Πρωθυπουργό µε ενόχλησε, γι’ αυτό το έφερα, γιατί δεν
µπορεί να σέρνεται όλη την ηµέρα αυτό το πράγµα. Αλλά από
την στιγµή που ήρθε µέσα στην Αίθουσα και έδωσε κάποια στοιχεία, πρέπει να τον ακούσουµε, να ψάξουµε τα στοιχεία. Δεν
ξέρω ποιος θα τα ψάξει τα στοιχεία. Μπορεί να είναι η Τράπεζα
της Ελλάδος, µπορεί να είναι κάποιος άλλος. Πρέπει να ερευνηθούν τα στοιχεία και τότε να αποφανθούµε και να τον στείλουµε εις την πυρά, εάν πρέπει. Αλλά να ζητάτε εξαρχής να τον
διαγράψει η Νέα Δηµοκρατία, η οποία ήδη εµµέσως πλην σαφώς
του έδειξε το δρόµο …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε. Νο-
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µίζω ότι ήµουν σαφής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Λάθος! Χαίροµαι που η Νέα Δηµοκρατία
δεν θα διώξει το Βουλευτή της για την καταγγελία! Χαίροµαι
εξαιρετικά που δεν θα διώξετε το Βουλευτή σας. Χαίροµαι!
Από εκεί και πέρα, όµως, µην κατατάσσετε τους Βουλευτές.
Είναι ολίσθηµα. Έγινε µια καταγγελία. Θα περιµένουµε τις αποδείξεις πριν αποφανθούµε. Μηδενί δίκην δικάσης πριν αµφί
µύθον ακούσης! Καταλαβαίνω ότι ενοχληθήκατε, ότι πνιγήκατε,
αλλά ρίξτε λίγο νερό στη φωτιά και όχι λάδι. Θα ψάξουµε, θα
δούµε το ρόλο του άλφα, του βήτα, του γάµα. Γιατί ακούστηκαν
ονόµατα από τον κ. Καµµένο, που ανήκαν εις την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Πρωταγωνιστής –λέει- µέσα σ’ αυτό το
κλαµπ που λυµαίνεται το ελληνικό δηµόσιο ήταν η οικονοµική
σύµβουλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη κ. Μιράντα Ξαφά, πέρα
από το ρόλο που έπαιξε ο αδελφός του Πρωθυπουργού σε µια
θυγατρική εταιρεία. Ας τα ψάξουµε σε βάθος πριν αποφανθούµε.
Είναι δίκαιο πρώτα να ακούσουµε, να δούµε και µετά να γίνει η
τελική τοποθέτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Παφίλης, για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άκουσα την τοποθέτηση του κ. Τζαβάρα.
Εµείς είµαστε ταξικό κόµµα. Το λέµε. Κι εσείς είστε ταξικό
κόµµα. Υπηρετείτε τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες -µην πάτε να κρυφτείτε- διότι στην κοινωνία
υπάρχουν αντιτιθέµενα συµφέροντα. Την πάλη των τάξεων την
κατήργησε ο µακαρίτης ο Λάσκαρης –δικός σας ήταν και αυτόςαλλά η πάλη των τάξεων είναι η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας.
Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα να το αναγνωρίσουµε. Απλά να πείτε
εσείς ότι είστε ταξικό κόµµα.
Τέθηκε ένα θέµα σοβαρό -φαίνεται όπως µπαίνει- κυκλοφορεί
κιόλας, παρεµπιπτόντως και πρέπει να υπάρξει µια απάντηση.
Και παράλληλα η δική µας θέση είναι ότι δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί ο ελληνικός λαός από την ουσία της πολιτικής που
εφαρµόζεται σήµερα από το ίδιο το σύστηµα, που οδηγεί σε
αδιέξοδα και το οποίο είναι πεθαµένο πλέον. Εννοώ ότι δεν µπορεί να δώσει λύσεις σε όφελος της ανθρωπότητας και όχι να παγιδευτεί σε τέτοιου είδους θέµατα.
Παρ’ όλα αυτά και από την πλευρά του κ. Καµµένου και από
την πλευρά…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Θα δώσει λύσεις;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σοσιαλισµός ήταν το σύστηµα. Δεν
µπορεί να είναι άλλο. Ούτε η ανθρωπότητα σταµάτησε στον καπιταλισµό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Μα, τι λέτε τώρα, κύριε Παφίλη; Δεν
έδωσε λύσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αναγκάζοµαι να υπερβώ την υπόσχεσή µου.
Λέω, λοιπόν, ότι για το συγκεκριµένο θέµα πρέπει να υπάρξουν
και από την πλευρά των καταγγελιών τα στοιχεία και φυσικά,
πρέπει να απαντήσει και η Κυβέρνηση. Παράλληλα, λέµε και επαναλαµβάνουµε ότι δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί ο λαός,
γιατί ακόµα και αν συµβαίνουν τέτοια παιχνίδια -και δεν εννοώ
προσωπικά, αλλά εννοώ ανάµεσα σε εταιρείες και τέτοια, δεν
θέτω τέτοιο θέµα- είναι στο πλαίσιο της ονοµαζόµενης ελεύθερης αγοράς και του συστήµατος το οποίο υπηρετείτε και των
κερδοσκόπων που ντρέπεστε να πείτε στο λαό ότι είναι οι τράπεζες, οι βιοµήχανοι, οι πολυεθνικές, αυτοί που τέλος πάντων
έχουν την οικονοµική εξουσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν ξέρω, κύριε Παφίλη, αν ξεκινούσατε να µετρήσετε τις περιπτώσεις που ο Πρωθυπουργός της χώρας και -όπως γνωρίζετε
και γνωρίζουµε όλοι- ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς,
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σε ποιον αριθµό θα σταµατούσατε. Σε ποιον αριθµό θα σταµατούσατε αν µετρούσατε πόσες φορές έχει όχι απλώς καταγγείλει, αλλά έχει αναπτύξει µια σειρά από πρωτοβουλίες,
καταγγέλλοντας ακριβώς όλους αυτούς τους κερδοσκοπικούς
παγκόσµια κύκλους, οι οποίοι κατ’ επανάληψη έχουν αναφερθεί
και από τον ίδιο προσωπικά, αλλά και από πολλές υγιείς πολιτικές δυνάµεις παγκοσµίως ως βασικοί υπαίτιοι και για την πρόσφατη παγκόσµια δηµοσιονοµική κρίση που ξέσπασε το 2008,
αλλά και για πάρα πολλά αρνητικά φαινόµενα που πλήττουν τις
προσπάθειες λαών, κρατών, κυβερνήσεων, προσπάθειες για να
δηµιουργήσουν ένα καλύτερο µέλλον των ίδιων των πολιτών
τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, τους περισσότερους
τους έχετε συµβούλους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πριν αναφερθώ σε
δυο-τρία σηµεία που αφορούν την απαράδεκτη εµπειρία που
έζησε σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο µετά την αχαρακτήριστη
ενέργεια του κ. Καµµένου, θέλω να πω δυο πράγµατα αναφορικά
µε κάποια ζητήµατα που έθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατ’αρχάς, θα ήθελα να αξιολογήσω ως πολύ θετική τη διευκρίνιση ότι µακριά από το νου του κ. Τσίπρα η οποιαδήποτε θα
µπορούσε να πει κανείς συνεπαγωγή ή οποιοσδήποτε συνειρµός
από την ώρα που, κατά τη γνώµη µας, κακώς επιλέχθηκε η αναφορά του ονόµατος Πινοσέτ να χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε επιχειρήµατα πολιτικά, σε σχέση µε κριτική που θέλατε ή επιδιώκατε
να ασκήσετε στον Πρωθυπουργό ή στην Κυβέρνηση.
Το δεύτερο, που είναι και πιο σηµαντικό, είναι το εξής.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι θέλει πραγµατικά µεγάλη
διάθεση, πολύ αρνητική διάθεση από µέρους σας, θα έλεγα
τυφλή διάθεση σύγκρουσης να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας
ότι θα πάµε τα επόµενα τρία χρόνια σε µείωση κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες του προσωπικού που µισθοδοτείται ως δηµόσιοι
υπάλληλοι στο δηµόσιο µέσα από αποχωρήσεις ή διαδικασίες
εθελούσιας εξόδου και εσείς αυτό να λέτε ότι συνεπάγεται ή µεταφράζεται σε απολύσεις. Γιατί το λέω αυτό; Διότι ο Πρωθυπουργός δεν µίλησε αυθαίρετα για εκατόν πενήντα χιλιάδες ούτε
γιατί έτσι αποφασίσαµε κάποια στιγµή να πούµε αυτό τον
αριθµό.
Το 2010 σας ενηµερώνω -και σας παρακαλώ, συγκρατείστε
τον αριθµό- αποχώρησαν από το ελληνικό δηµόσιο περίπου πενήντα τρεις χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι για να συνταξιοδοτηθούν. Εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθµός τα επόµενα τρία χρόνια,
θα υπερβούµε τις εκατόν πενήντα χιλιάδες. Ο Πρωθυπουργός
ακριβώς για να αποκλείσει από τα σενάρια ή από τις ενδεχόµενες, τις εναλλακτικές επιλογές που η Κυβέρνηση ή κάποιος
άλλος θα µπορούσε να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση, το σενάριο
των απολύσεων δηµοσίων υπαλλήλων, είπε ότι αυτό θα το πετύχουµε από τις αποχωρήσεις και από τις εθελούσιες, εννοώντας
αν δεν συνεχιστεί αυτός ο ρυθµός αποχωρήσεων.
Εάν είχε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πάρει απόφαση
να προχωρήσει σε απολύσεις, δεν θα έκανε αυτή την τοποθέτηση, κύριε Τσίπρα. Νοµίζω, λοιπόν, ότι στοιχειώδης καλοπιστία
σε έναν δηµόσιο διάλογο που πράγµατι πρέπει να γίνεται µε µεγάλη αυστηρότητα διαρκώς, όχι µόνο αυτή την περίοδο, θα σας
επέβαλλε αν µη τι άλλο να µην επιµείνετε σε µια τέτοιου τύπου
προσέγγιση, ότι ο Πρωθυπουργός µίλησε για απολύσεις, γιατί
είναι ανακριβέστατη, ανακριβέστατη, ανακριβέστατη!
Νοµίζω ότι ενός κακού µύρια έπονται και νοµίζω ότι ο χειρότερος οδηγός για την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας είναι να συνεχίσει αυτήν την τακτική που πριν από λίγο ξεδίπλωσε,
απαντώντας στις δικές µας αιτιάσεις. «Ναι» στην κριτική, «ναι»
στον έλεγχο. Ποιος τον αρνείται, ποιος ζητάει να είναι στο απυρόβλητο της κριτικής και του ελέγχου, ακόµη και ο Πρωθυπουργός; Κανείς. Δεν είναι, όµως, κριτική, δεν είναι έλεγχος η
συκοφαντία, δεν είναι κριτική, δεν είναι έλεγχος η αθλιότητα.
Η διαπίστωση, η οποία βεβαίως ήταν διαπίστωση του τύπου
«έµµισθος broker» και τώρα ξαφνικά γίνεται από τον κ. Καρατζα-
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φέρη να το ψάξουµε πριν αποφανθούµε, ποιο; Το συµπέρασµα,
την κατηγορία, τη λάσπη, τη συκοφαντία; Ποιος έχει το βάρος
της τεκµηρίωσης τέτοιων αθλιοτήτων µέσα στο Κοινοβούλιο,
που, όπως ενηµερώθηκα πριν από λίγο και όταν εκφράστηκαν
δηµοσίως, µε αποτροπιασµό αντιµετωπίστηκαν και από τους δηµοσιογράφους οι οποίοι µίλησαν σήµερα µε τον κ. Καµµένο. Δεν
υιοθέτησε ούτε καν ένας δηµοσιογράφος -αν µε ενηµέρωσαν
σωστά και ο κ. Χατζηνικολάου που βγήκε στην εκποµπή του ο κ.
Καµµένος- αυτές τις κατηγορίες, το αντίθετο, µάλιστα, όπως
κάνει κάθε νοήµων και εχέφρων πολίτης.
Άρα, λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, επιµένουµε ότι υπάρχει µείζον ζήτηµα ηθικής και πολιτικής τάξης για τον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας. Αγγίζει τα
όρια της ντροπής αυτό που συντελείται, αυτή η λάσπη, αυτά τα
χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη, αυτή η προσπάθεια υπονόµευσης
της εθνικής προσπάθειας που κάνει ο Πρωθυπουργός µαζί µε
τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει ζητήσει το λόγο
πάλι ο κ. Τσίπρας και ακολουθεί ο κ. Τζαβάρας.
Κύριε Τσίπρα και κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ, έχετε από
ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ένα λεπτό
αρκεί, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς, χαίροµαι που σας ακούω να διευκρινίζετε για άλλη
µια φορά ότι δεν πρόκειται για απολύσεις. Ας ελπίσουµε ότι εσείς
ερµηνεύετε σωστά τον Πρωθυπουργό.
Άρα, αυτός που δεν τον ερµηνεύει σωστά και είναι εκτός γραµµής είναι ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος χθες, στο ίδιο συνέδριο µίλησε για απολύσεις, κύριε Υπουργέ.
Το τελευταίο που ήθελα να πω -και θα κλείσω- είναι το εξής.
Μιλήσατε για µετατάξεις πριν από λίγο, χαρακτηρίζοντάς τες
σχεδόν ως νέες προσλήψεις. Εγώ έτσι τις κατάλαβα. Όποιος δεν
κάνει θα φεύγει. Και µάλιστα, θα κρίνεται από το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ,
όµως, είναι ανώτατο συµβούλιο για τις προσλήψεις, όχι για τις
απολύσεις.
Εδώ αυτά τα πράγµατα είναι ασύµβατα, κύριε Υπουργέ. Είναι
ασύµβατα και εν πάση περιπτώσει, είναι προτιµότερο να λέµε την
πραγµατικότητα ως έχει για τις προθέσεις ή για αυτά που µας
ζητάνε ή για αυτά που θα κάνετε, παρά να παίζουµε την κολοκυθιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να τοποθετηθεί, κύριε
Υπουργέ, για ένα λεπτό ο κ. Τζαβάρας και µετά θα έχετε και
εσείς το δικό σας λεπτό.
Κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι το
θέµα αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι έληξε µετά τις εξηγήσεις που
εδόθησαν. Δεν θεωρώ και ούτε πιστεύω ότι οι αξιολογήσεις που
κάνει κάποιος συνάδελφος στη Αίθουσα αυτή µπορεί να αποτελούν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Με συγχωρείτε, κύριε
Τζαβάρα. Μια µικρή διακοπή: Δεν επρόκειτο περί αξιολογήσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, αυτό είπε ο κύριος Υπουργός. Παρακαλώ. Και µάλιστα, είπε ότι θα καταθέσει ερώτηση.
Είναι δικαίωµά του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό. Οι ισχυρισµοί δεν είχαν τη µορφή αξιολογήσεων. Αξιολογώ σηµαίνει
καλός, κακός, καλύτερος, άριστος και λοιπά. Αυτή είναι αξιολόγηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Χαρακτηρισµοί, αν θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εδώ µε συγχωρείτε,
κύριε Τζαβάρα -µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας- οι
κουβέντες που ειπώθηκαν εντός Αιθούσης και άκουσα ότι ειπώθηκαν και εκτός Αιθούσης -αλλά µιλάµε γι’ αυτό- δεν έχουν να
κάνουν µε χαρακτηρισµούς. Δεν έχουν να κάνουν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό. Μη βιάζεστε να υπερασπιστείτε κάτι το οποίο, κατά την άποψή µου, δεν
πρέπει εσείς να το υπερασπιστείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ είµαι αναπληρωτής πρόεδρος του κόµµατος εδώ. Δεν είµαι αναπληρωτής, ούτε εκπρόσωπος του κ. Καµµένου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν πρέπει να το υπερασπιστείτε εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Υπερασπίζετε τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, κύριε Πρόεδρε, ο οποίος εγκαλείται δύο φορές από τον
κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Ζώη.
Θεωρώ ότι πραγµατικά θα είναι άδικο να αναληφθεί η υπεράσπιση από οποιονδήποτε για τέτοιου είδους απαράδεκτες εκφράσεις.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ υπερασπίζοµαι εδώ το
κύρος και την αξιοπρέπεια του Προέδρου του κόµµατός µου, του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, του οποίου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µε βάση τον
Κανονισµό, είµαι αναπληρωτής.
Γι’ αυτό, ακριβώς, είπα στον κύριο Υπουργό ότι αυτά τα λόγια
που χρησιµοποίησε, αποτελούν πράγµατι έκφραση αρνητικών
αξιολογήσεων εις βάρος του Προέδρου και τα αποκρούω και θα
έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να ακουστούν, µε αυτήν την έννοια την
οποία περιέγραψα και µε βάση τα επιχειρήµατα τα οποία εξέθεσα. Εδώ τελειώνει το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κύριος Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
έχει το λόγο για δύο λεπτά.
Παρακαλώ, κύριε Ραγκούση, να ολοκληρώσουµε εδώ, για να
συνεχίσει η συζήτηση. Οι συνάδελφοι Βουλευτές περιµένουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε του
ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, δεν είναι ακριβές ότι ο Υπουργός Οικονοµικών είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός
ή εγώ εδώ ή και τη Δευτέρα. Είπε και ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου ακριβώς για το δηµόσιο, ότι η µείωση θα γίνει µε αποχωρήσεις και εθελούσιες. Ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου χτες
είπε ακριβώς αυτό που είχα πει εγώ τη Δευτέρα. Αν θέλετε, θα
σας πω όλο το ιστορικό.
Είχα σε συνέντευξή µου ανακοινώσει εδώ κι ένα µήνα στην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Κυριακής ότι οι µετατάξεις θα γίνονται
πλέον όχι µε έναν αυτόµατο ή µε ένα τυφλό σύστηµα, αλλά µε
αξιολόγηση µέσω ΑΣΕΠ και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα όσοι
δεν είναι ικανοί να περάσουν στο δηµόσιο, αµέσως να τίθεται το
θέµα αν θα πρέπει -και εδώ πάρτε θέση εσείς, κύριε Τσίπρα,
όπως ζητήσαµε να πάρει θέση η Νέα Δηµοκρατία- να συνεχίσουν
να επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούµενο.
Οι µετατάξεις είναι προσλήψεις και απόδειξη γι’ αυτό που σας
λέω είναι ότι περιλαµβάνονται µέσα στον κανόνα του ένα προς
πέντε και ενώ θα µπορούσαν φέτος στο δηµόσιο µε βάση αυτόν
το κανόνα να προσληφθούν δέκα χιλιάδες εξακόσιοι Έλληνες
πολίτες, αφαιρούνται από τον αριθµό αυτό όσοι µετατάχθηκαν
από τον ΟΣΕ, την «ΕΡΓΟΣΕ» και την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», γιατί ακριβώς
πλέον µε βάση το νόµο που έχει ψηφιστεί, οι µετατάξεις από υπό
αναδιάρθρωση οργανισµούς του δηµοσίου προς το δηµόσιο θεωρούνται προσλήψεις.
Εκείνο που θα ήθελα να πω, κύριε Τζαβάρα, είναι το εξής: Επιλέξατε εκπροσωπώντας –και δεν είναι προσωπική αναφορά αυτή
σε καµµία απολύτως περίπτωση- µία παράταξη µε µεγάλη ιστορική διαδροµή και προσφορά στον τόπο και ήθος και µε επίλεκτα
στελέχη που κοσµούν το δηµόσιο βίο του τόπου. Να µην αποδοκιµάσετε µία πράξη και µία συµπεριφορά, που δεν υπάρχει
καµµιά αµφιβολία σε κανέναν απολύτως νοήµονα Έλληνα πολίτη
ότι θα εγγραφεί µε τους χειρότερους όρους στη νεότερη κοινοβουλευτική και πολιτική ιστορία του τόπου.
Αρνηθήκατε να αποδοκιµάσετε τον κ. Καµµένο γι’ αυτήν την
άθλια πράξη που διέπραξε κι εντός του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι
µία βαρύτατη πολιτική ευθύνη, που ανάγεται στο επίπεδο του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όσο δεν προχωρά
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στην αποδοκιµασία του κ. Καµµένου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): 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 είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχω πει επανειληµµένα από αυτό το Βήµα ότι η Βουλή είναι ζωντανός οργανισµός. Αλλά σαν ένας ζωντανός οργανισµός πρέπει
να λειτουργεί µε κανόνες. Κάπου πλέον χάσαµε το µέτρο. Πρέπει
να λειτουργεί µε κανόνες και µε όρια, όπως είπε προηγουµένως
ο Πρόεδρος της Βουλής. Ασφαλώς, εγώ θα προσθέσω ότι ο πολιτικός λόγος δεν λογοκρίνεται στις δηµοκρατίες και πολύ περισσότερο µέσα στη Βουλή από τους Βουλευτές, αλλά κρίνεται
και ο πολιτικός λόγος και το τι λέει ο καθένας. Ασφαλώς, δεν
υπάρχει λογοκρισία, αλλά τουλάχιστον επιβάλλεται αυτολογοκρισία σε ό,τι λέµε, ιδιαίτερα, µάλιστα, σε µία εποχή που θα πρέπει να βρίσκουµε και να αναδεικνύουµε εκείνα που µας ενώνουν
κι όχι εκείνα που µας χωρίζουν. Σε µία εποχή που θα πρέπει να
υπάρχει εθνική συνεννόηση –το έχω πει ξανά και θα το λέω µονότονα από αυτό το Βήµα- σε µία εποχή που απαιτείται να συνυπογράψουµε όλοι ένα µνηµόνιο εθνικής συνεννόησης και να
πάρουµε µία κοινή απόφαση πανστρατιάς για να σωθεί η χώρα.
Πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Εποµένως, εδώ πέρα επιθέσεις -και µάλιστα µε αυτόν τον
τρόπο- εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας είναι αδικαιολόγητες. Υπάρχει η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
υπάρχουν όλα τα µέσα που δίνει ο Κανονισµός και η δηµοκρατία
µας να αναδειχθούν θέµατα µε βάση φυσικά, υπαρκτά στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ )
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Είπα για τους κανόνες. Πέρα
από το παρεµπίπτον θέµα, είναι τεσσερισήµισι ώρες που κάνουµε συζήτηση επί των άρθρων και είµαι ο πρώτος Βουλευτής
που µιλάει επί των άρθρων. Κι έχω πει ότι κύριο έργο µας είναι
το νοµοθετικό και είναι απαίτηση των πολιτών να αναβαθµιστεί
το κοινοβουλευτικό έργο, το νοµοθετικό ιδιαίτερα έργο. Με
αυτόν τον τρόπο, µε το να καταναλώνουµε τεσσερισήµισι ώρες
από µία συνεδρίαση που θα κρατήσει –δεν ξέρω πόσο- άλλες
δύο-τρεις ώρες σε άλλα θέµατα, δεν νοµίζω ότι πρέπει να αισθανόµαστε υπερήφανοι ότι εκτελούµε το χρέος µας έναντι του ελληνικού λαού, των πολιτών.
Εγώ στο χρόνο µου, λοιπόν, θα έρθω στη συζήτηση για τα
άρθρα.
Είπα και επί της αρχής ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είναι θετική. Γιατί; Γιατί επιχειρεί να περάσουµε στην
ψηφιακή δηµόσια διοίκηση. Μας το επιβάλλουν; Ερωτώ γιατί
πολλά που πρέπει να κάνουµε, αρχίζουµε και λέµε ότι µας τα επιβάλλουν. Όχι, Πιστεύω ότι καθίσταται επιτακτικό, προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε µία χαίνουσα πληγή, ένα υπερτροφικό και
αντιπαραγωγικό κράτος.
Εγώ δεν θα µπω στους αριθµούς και στις συγκρίσεις. Το ευρύ
κράτος, όπως έχει διαµορφωθεί, µε ευθύνη και ηµών των πολιτικών και όχι µόνο, είναι υπερτροφικό και αντιπαραγωγικό. Πρέπει
να βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, η οποία ουσιαστικά έχει «πιάσει πάτο» και γι’ αυτά είµαστε δακτυλοδεικτούµενοι. Και από τους έξω, από τους συνεταίρους µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεχόµαστε πιέσεις, κριτική και υποδείξεις
ακόµα και για απολύσεις. Όµως, δεν πρέπει να µετράµε αυτό.
Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι είναι δική µας ανάγκη και δική
µας υπόθεση να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και
αποδοτικό κράτος, όπως και δική µας υποχρέωση είναι να βοηθήσουµε να ξεφύγει η χώρα από την κρίση, να «βάλουµε όλοι
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πλάτη». Γι’ αυτό –όπως είπα προηγουµένως- χρειάζεται πανστρατιά.
Θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, που τον άκουσα στην επί της αρχής οµιλία του να ενίσταται γιατί τους γίνονται υποδείξεις για τη συναίνεση, ότι εγώ
συµφωνώ µαζί σας, κύριε Τζαβάρα, ότι κατ’ εντολήν συναίνεση
δεν φτουράει στις δηµοκρατίες, αλλά από την άλλη µεριά οφείλω
να πω ότι και ασυνεννοησία χωρίς αιτία δεν τραβάει, γιατί εκεί
οδηγούµαστε. Υπάρχουν ζητήµατα, στα οποία µπορούµε να
βρούµε τον κοινό παρονοµαστή και –όπως είπα- όλοι, µε την αναλογία που τους αναλογούν οι ευθύνες, να «βάλουµε πλάτη».
Το λέω αυτό -και δεν θα το τόνιζα αλλιώς ιδιαίτερα- διότι η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο στάθηκε
απέναντι. Ουσιαστικά τι αρνείται; Αρνείται την αναγκαιότητα να
αξιοποιήσουµε τα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνικής; Και καταψηφίζετε µε προσχήµατα και µε έωλα επιχειρήµατα. Ένα επιχείρηµα είναι ότι προβλέπονται πολλά τα προεδρικά διατάγµατα
και οι αποφάσεις. Μα, αφού έχουµε νόµο-πλαίσιο, δεν µπορεί να
πάει σε λεπτοµέρειες.
Άλλο επιχείρηµα –λέτε- είναι ότι αρνούµαστε το έργο που έχει
γίνει από σας. Κανένας δεν το αρνείται. Αλλά, εγώ σας ερωτώ
αν είστε ευχαριστηµένοι και επιθυµείτε να σταµατήσει, δηλαδή,
εκεί που το αφήσατε εσείς. Δεν θα πρέπει να κάνουµε τα νέα βήµατα; Είσαστε ευχαριστηµένοι; Θεωρείτε ότι περάσαµε στην
εποχή της ψηφιακής δηµόσιας διοίκησης; Δεν νοµίζω. Εκτός αν
θεωρείτε ότι µε εκείνο το σλόγκαν της επανίδρυσης του κράτους, έχετε τελειώσει. Αλλά, αυτό πια –λυπάµαι- είχε καταντήσει
ανέκδοτο.
Το µόνο ερώτηµα που θα µπορούσατε και θα είχατε κάθε δικαίωµα να βάλετε προς την Κυβέρνηση είναι: Έχει προετοιµάσει
πραγµατικά την εφαρµογή του νοµοσχέδιου; Έχει γίνει προετοιµασία για τα προεδρικά διατάγµατα, για τις αποφάσεις, έτσι
ώστε να εφαρµοστεί ο νόµος;
Πώς θα πάµε σε µία απρόσκοπτη, αποτελεσµατική εφαρµογή
του νόµου; Αυτά είναι για µένα τα πραγµατικά ερωτήµατα.
Πάνω σε αυτό εγώ θα σταθώ και θα κάνω τέσσερις επισηµάνσεις. Το είχα, άλλωστε, υποσχεθεί από την επί της αρχής οµιλία
µου.
Πρώτον, απαιτείται εκπόνηση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού προγράµµατος εφαρµογής του νόµου. Άκουσα τον κύριο
Υπουργό που είπε ότι ετοιµάζει τον Οδικό Χάρτη –Οδικό Χάρτη
τον είπε- και περιµένουµε να τον δούµε. Πέρα, όµως, από αυτό,
πέρα από τον Οδικό Χάρτη -το επιχειρησιακό πρόγραµµα, –που
λέω εγώ- εφαρµογής του νόµου, για εµένα, κύριε Υπουργέ, απαιτείται ένας κεντρικός συντονισµός παρακολούθησης και εφαρµογής αυτού του νόµου. Κεντρικός, αλλιώς δεν θα προχωρήσει.
Γιατί το λέω αυτό;
Προβλέπεται στο άρθρο 34 η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Υπουργείο,
καθώς και η σύσταση στους φορείς οµάδας διοίκησης έργου µε
το άρθρο 36. Όµως, αυτό δεν µπορεί να υποκαταστήσει µια
ανάγκη που υπάρχει –για εµένα- να υπάρξει µια ενιαία διεύθυνση
αυτού του εγχειρήµατος. Είναι µεγάλο το εγχείρηµα. Δεν µπορεί
να αφεθεί µόνο του το κάθε Υπουργείο ή ο κάθε φορέας µε µια
οµάδα διοίκησης έργου. Θέλει κεντρική κατεύθυνση. Θα µε θυµηθείτε. Έχω µεγάλη εµπειρία. Όπως ξέρετε, πέρασα από τόσα
Υπουργεία. Αυτή είναι, λοιπόν, η πρώτη µου παρατήρηση για το
πώς θα προχωρήσουµε καλύτερα στην εφαρµογή του νόµου.
Δεύτερον, δεν έχει διευκρινιστεί, όπως είναι στο κείµενο, η
σχέση οµάδας διοίκησης έργου µε τις διευθύνσεις που συστήνονται µε το άρθρο 34. Γιατί το λέω αυτό; Φοβάµαι ότι θα υπάρξουν ή κενά ή επικαλύψεις, οπότε θα έχουµε τριβές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι δεν µου είναι –τουλάχιστον εµένα- όπως είναι διατυπωµένο το νοµοσχέδιο, προφανείς
οι λόγοι που σε µερικές περιπτώσεις δεν αλλάζετε τις υπάρχουσες δοµές. Για παράδειγµα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη –ενώ αλλού συστήνετε νέες γενικές διευθύνσεις ή
διευθύνσεις- διατηρείτε οκτώ σχετικές διευθύνσεις. Τι σηµαίνει
αυτό; Γιατί το κάνετε;

10806

Τρίτον, προβλέπεται η τήρηση των γενικών αρχών προστασίας
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και αναφέροµαι στο
άρθρο 7. Το ερώτηµά µου ξέρετε ποιο είναι; Πώς θα ελεγχθεί
αυτό, δεδοµένου πλέον του µεγάλου εύρους των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που φτάνει µέχρι τις ηλεκτρονικές
πληρωµές µε το άρθρο 26; Έχουµε ένα µεγάλο εύρος. Ποιος θα
το ελέγξει; Θα το ελέγξει η Αρχή; Μπορεί να το ελέγξει; Το λέω
για να µην έχουµε παρατράγουδα µε καταστρατηγήσεις.
Τέταρτον -και µε αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ
για την ανοχή σας- προβλέπεται στο άρθρο 40 η ανάθεση µέσω
προγραµµατικής σύµβασης της επιχειρησιακής διαχείρισης του
ενιαίου συστήµατος πληρωµών του ΕΣΥΠ. Ανάθεση σε φορείς –
λέτε- της γενικής κυβέρνησης, που διαθέτουν εµπειρία. Εγώ
εκείνο που ξέρω –είµαι στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεωνείναι ότι στο ενιαίο σύστηµα πληρωµών έχει επενδύσει πολλά η
Κυβέρνηση και για τα δηµοσιονοµικά. Απ’ ό,τι ξέρω, το σύστηµα
τρέχει. Πώς τρέχει σήµερα; Υπάρχουν συµβάσεις; Τώρα ακούω
για νέες προγραµµατικές συµβάσεις. Σήµερα πώς δουλεύει αυτό
το σύστηµα; Υπάρχουν συµβάσεις µε τους σχετικούς φορείς;
Πώς επελέγησαν και τι θα αλλάξει; Είναι ερωτήµατα τα οποία
επισηµαίνω και έχουν σχέση µε την εφαρµογή του νόµου και πιστεύω ότι διευκολύνουν την Κυβέρνηση στην προσπάθεια που
κάνει, που είναι µεγάλο εγχείρηµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνω. Δέχοµαι την παρατήρησή σας για το χρόνο.
Οφείλω, όµως, να υπενθυµίσω ότι όλοι όσοι οµίλησαν υπερέβησαν το χρόνο τους -τον τριπλασίασαν πολλοί- αλλά εγώ θα τελειώσω µε τη µικρή ανοχή, τη δική σας.
Λέω, λοιπόν, ότι πρέπει να βοηθήσουµε όλοι την Κυβέρνηση,
έτσι ώστε να δηµιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την
προώθηση αυτού του εγχειρήµατος, το οποίο έχει σχέση µε τις
καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, αλλά και µε την ανταγωνιστικότητα του κράτους της οικονοµίας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και
Προµηθειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας –Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας».
Το λόγο έχει η Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, η κ. Μαρία Κυριακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µπω αµέσως στο νοµοσχέδιο, αλλά ως Βουλευτής ελάχιστων µηνών πραγµατικά θλίβοµαι για τις αθλιότητες
που συνέβησαν στο Κοινοβούλιο, όταν µάλιστα αυτές έχουν ως
στόχο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δίνει ένα τιτάνιο αγώνα τόσο
εντός, όσο και εκτός για τη σωτηρία της χώρας. Αλήθεια, ποιες
σκοπιµότητες εξυπηρετούνται;
Θα µπω αµέσως στις διατάξεις των άρθρων. Δεν θα µιλήσω
καθόλου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα είπα χθες. Ρυθµίζονται κυρίως θέµατα οργανωτικά και λειτουργικά, πολλά εκ
των οποίων προέκυψαν κατά την εφαρµογή του νόµου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θέµατα υπηρεσιακά των δηµοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως το ωράριο, η επιλογή προϊσταµένων, οι µετατάξεις κ.λπ..
Θα ήθελα, ακόµα, να παρατηρήσω για το άρθρο 41, όπου θεσπίζεται η αύξηση των ωρών εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων
σε σαράντα ότι είναι σωστό, διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για
ανάπτυξη, παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα, για άνθηση της ελληνικής οικονοµίας, χωρίς να γίνουν κάποιες βασικές και αυτονόητες µεταρρυθµίσεις. Είναι
αναγκαία η µεταρρύθµιση αυτή, χωρίς κανείς να µπορεί να ισχυ-
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ριστεί ότι η µισή ώρα επιπλέον συνιστά µια υπέρµετρη επιβάρυνση για τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα.
Όσον αφορά το ωράριο του προσωπικού των παιδικών βρεφικών σταθµών, ακούστηκαν προβληµατισµοί και από φορείς. Δεν
ξέρω αν οι περισσότερες ώρες κάνουν προβληµατική την ποιότητα παροχής του έργου από πλευράς βρεφονηπιοκόµων. Δεν
ξέρω αν πραγµατικά πρέπει να γίνει εξαίρεση.
Έρχοµαι στις τροπολογίες. Ως προς τις µετατάξεις υπαλλήλων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτές είναι όντως
επιβεβληµένες, προκειµένου να υπάρχει ορθολογική στελέχωση
των υπηρεσιών και όχι αλλού να πλεονάζει το προσωπικό, χωρίς
αντίστοιχο φόρτο εργασίας και αλλού να παρατηρείται έλλειψη
προσωπικού και αδυναµία χειρισµού των υποθέσεων. Ίσως,
όµως, θα ήταν ορθότερο να ολοκληρωθούν πρώτα οι µετατάξεις
από τις καταργηθείσες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, να γίνει η
κατανοµή του προσωπικού και αφού καταγραφούν οι ανάγκες,
να ακολουθήσει η µετακίνηση προσωπικού µεταξύ δήµων, περιφερειών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Όσον αφορά την τροπολογία για την ανάθεση από τους δήµους σε ιδιώτες της συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, θεωρώ ότι πρωτευόντως η υπηρεσία αυτή πρέπει να παρέχεται από τους ίδιους
τους δήµους µε το προσωπικό τους. Η αποκοµιδή και η διαχείριση αποβλήτων είναι βασικές υπηρεσίες, είναι θέµα υγιεινής και
προστασίας του περιβάλλοντος και ορθό είναι να ασκούνται από
τους δήµους που εισπράττουν και ανταποδοτικά τέλη για το
σκοπό αυτό και να µην ανατίθενται σε ιδιώτες µε αµφίβολα αποτελέσµατα.
Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω ότι το µέτρο αυτό θα ισχύει µόνο
στους δήµους που αποδεδειγµένα δεν διαθέτουν τα µέσα και το
απαιτούµενο προσωπικό και να µην επεκταθεί στην πλειονότητα
ή στο σύνολο των δήµων της χώρας, διότι η αδυναµία πολλές
φορές των δηµοτικών αρχών να κινητοποιήσουν τους υπάρχοντες µηχανισµούς δεν µπορεί να µας οδηγεί στην παραχώρηση
σε εργολάβους υπηρεσιών που οφείλουµε και µπορούµε οι ίδιοι
να παρέχουµε στους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θετική, επίσης, είναι η ρύθµιση
της υποχρέωσης δήµων και περιφερειών για έγκαιρο έλεγχο του
προϋπολογισµού τους και υποχρέωση αναµόρφωσής του αν διαπιστώνεται έλλειµµα και αδυναµία εφαρµογής του. Οι σχετικές
αποφάσεις των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων θα
ελέγχονται από τον ελεγκτή νοµιµότητας, έτσι ώστε να διασφαλίσουµε όσο το δυνατόν, ότι δεν θα καθίστανται ελλειµµατικοί οι
προϋπολογισµοί.
Αναγκαία, επίσης, ήταν η διάταξη για την καταβολή της µισθοδοσίας και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία του προσωπικού των ΟΤΑ από χωριστό λογαριασµό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
διασφαλίζουµε την άµεση απόδοση των αµοιβών στους εργαζοµένους, διότι δεν νοείται να καθυστερεί η µισθοδοσία και να προηγείται η κάλυψη των όποιων άλλων αναγκών των δήµων.
Θα τελειώσω µε τη διάταξη για τη δηµοσιοποίηση, όχι µόνο
στον Τύπο, αλλά και στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης των αρχηγών πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, των Υπουργών, των Βουλευτών, ακόµη
και των προσώπων που διαχειρίζονται τα οικονοµικά των κοµµάτων. Τέτοιες ρυθµίσεις ενισχύουν τη διαφάνεια και τονώνουν την
εµπιστοσύνη των πολιτών, αφού θα είναι πλέον ιδιαίτερα εύκολο
για τον καθένα να ελέγξει την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών. Η διάταξη αυτή έρχεται σε συνέχεια µιας σειράς µέτρων
που έχουµε ήδη λάβει για τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών του δηµοσίου και την καταπολέµηση της διαφθοράς,
που ήταν και βασική προεκλογική µας δέσµευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Κυριακοπούλου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να καταθέσω το σεβασµό µου στη
µνήµη των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων σφαγιασθέντων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

Ποντίων από τις ορδές των Νεότουρκων. Θέλω να ευχαριστήσω
απ’ αυτό το Βήµα τον Πρόεδρο της Βουλής που ανταποκρίθηκε
στο αίτηµα που είχαµε καταθέσει πέρυσι οι Πόντιοι Βουλευτές
να µεταφραστεί το βιβλίο του Κώστα Φωτιάδη που είχε αναλάβει
πριν από χρόνια η Βουλή και είχε εκδώσει και να δοθεί σε όλες
τις βιβλιοθήκες του κόσµου.
Πραγµατικά, είναι ένα βήµα προς τη δικαίωση όλων αυτών των
χρόνων των ποντιακών συλλόγων να αναδείξουν αυτό το µεγάλο
ζήτηµα της Γενοκτονίας. Και για εµάς είναι περίεργο που ξεκινούν παράλληλα εκδηλώσεις κάποιοι στην περιοχή της Θράκης,
για να τιµήσουν το δικό τους «αγώνα» -εντός εισαγωγικών- του
Κεµάλ Ατατούρκ. Αυτό δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, σε µία
συναρπαστική συνύπαρξη µε τον κ. Καµµένο, να καταγγέλλουν
τον Πρωθυπουργό της χώρας –που αν µη τι άλλο, αν δεν τον στηρίζουν, δεν έπρεπε να µιλήσουν αυτήν την κρίσιµη στιγµή- και
αναρωτιέµαι για το εξής: Πριν από λίγες µέρες, ο κ. Καρατζαφέρης είχε πει τον αξιότιµο συνάδελφο κ. Μεϊµαράκη «µπροστάντζα». Δεν παρουσίασε στοιχεία. Το ίδιο και ο αξιότιµος συνάδελφος κ. Μεϊµαράκης είπε «νονό» τον κ. Καρατζαφέρη. Κανένα
στοιχείο! Στον αέρα! Πόσο αξιόπιστη να είναι σήµερα η τοποθέτησή του, όταν για εκείνο που κατήγγειλε δεν παρουσίασε στοιχεία και σήµερα, χωρίς στοιχεία, από την κουβέντα ενός άλλου
συναδέλφου, παρουσίασε ένα γεγονός «υπαρκτό»; Η λέξη πάλι
εντός εισαγωγικών.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, εάν είµαστε αξιόπιστοι απέναντι στους
Έλληνες πολίτες που µας παρακολουθούν. Θα είµαστε αξιόπιστοι, όταν στα δικά µας καταγγελλόµενα έχουµε την τεκµηρίωση,
για να µπορούµε να τεκµηριώσουµε και τις καταγγελίες που κάνουν άλλοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, επί του νοµοσχεδίου, ήταν ζητούµενο όλα
αυτά τα χρόνια, αν η µισθοδοσία των υπαλλήλων πραγµατικά
διασφαλίζεται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εγώ
θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υποχρεώνετε τις δηµοτικές αρχές για
ένα ή δύο µήνες να κρατούν το µισθό, δηλαδή να προβλέπουν
πριν ένα µήνα να υπάρχει µέσα ο µισθός.
Όµως, υπάρχει ένα πρόβληµα µε τις τράπεζες και δεν ξέρω
εάν το έχετε δει. Προµηθευτές και κατασκευαστές, επειδή δεν
πληρώνονται, δεσµεύουν δικαστικά λογαριασµούς των δήµων
που έχουν γίνει στις τράπεζες. Και πέραν του ότι δεσµεύουν
αυτά τα χρήµατα, δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωµής των υπαλλήλων. Έτσι, αναγκάζονται πολλοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να κρατούν τις επιταγές στα χρηµατοκιβώτια των
δήµων, δηµιουργώντας πάντα ένα σοβαρό πρόβληµα σχετικά µε
το πώς αυτό το χρηµατοκιβώτιο που υπάρχει στους δήµους θα
προστατεύεται.
Θα πρέπει να δείτε, λοιπόν, το πώς, ακόµη και µε δικαστική
απόφαση, δεν θα µπορεί να δεσµεύεται το ποσό εκείνων των
χρηµάτων, το οποίο οφείλουν οι δήµοι στους προµηθευτές που
αφορά τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά τα δηµοτικά τέλη, πραγµατικά είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση το να έχει υποχρέωση ο πάροχος ηλεκτρικού
ρεύµατος –η ΔΕΗ ή οποιοσδήποτε άλλος πάροχος- να δίνει στοιχεία γι’ αυτούς που πληρώνουν και γι’ αυτούς που δεν πληρώνουν. Ως σήµερα, η ΔΕΗ ποτέ δεν έδωσε ακριβή στοιχεία σχετικά
µε το πόσο ποσοστό κρατά από τα δηµοτικά τέλη. Σήµερα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά υπάρχει και ένα πρόβληµα. Περίπου
το 27% δεν πληρώνει ρεύµα σήµερα. Άρα, έχουµε µείωση στα
δηµοτικά τέλη κατά 30%. Στο 6% έχει διακοπεί ήδη το ρεύµα.
Άρα, έχουµε και ένα 6% ακόµα που δεν πληρώνει. Ένα 35% ζητά
να κάνει ρύθµιση και περίπου ένα 30% πληρώνει.
Αυτά είναι τα έσοδα των δήµων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι θα
πρέπει να βρεθεί µία λύση και σ’ αυτό το σοβαρό ζήτηµα, σχετικά
µε το πώς ακριβώς ανταποκρίνονται οι πάροχοι του ρεύµατος,
πόσα από τα χρήµατα που παίρνουν αποδίδουν στους δήµους.
Όσον αφορά τα δάνεια των δήµων, επειδή είδα ότι πολλοί
δήµοι είναι υπερχρεωµένοι, υπάρχουν και δάνεια τα οποία αφορούν επενδύσεις και είναι τοκοχρεωλύσια. Όταν ένας δήµος ανταποκρίνεται κάθε χρόνο στα τοκοχρεωλύσιά του, δεν σηµαίνει
ότι χρωστάει και πήρε και 10 εκατοµµύρια, αν έχει κάνει µία επέν-
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δυση. Άρα, πιθανόν µ’ αυτήν τη διαδικασία –που θεωρώ ότι είναι
η ορθή- να µην είναι τόσοι οι δήµοι οι οποίοι είναι χρεωµένοι.
Αυτό πρέπει να το δείτε. Δεν µπορεί να παίρνει ο δήµος ένα δάνειο να απαλλοτριώσει µία έκταση, η οποία είναι επένδυση, να
πληρώνει τοκοχρεωλύσια για τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια µε
δόσεις και όλο αυτό το δάνειο να λαµβάνεται υπ’ όψιν για ένα
δήµο και να θεωρείται αυτός υπερχρεωµένος.
Θεωρώ σωστή την τροπολογία για τη νοµική υποστήριξη των
υπαλλήλων και ήταν ένα παράπονο των δηµοτικών υπαλλήλων
όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είχαν νοµική υποστήριξη σε οποιαδήποτε πράξη έκαναν υπέρ του δήµου –και όχι κατά του δήµουκαι κινδύνευαν συνεχώς µε καταγγελίες και µηνύσεις από πολίτες, χωρίς να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη και αναγκάζονταν να
προσλαµβάνουν νοµικό σύµβουλο και να τον πληρώνουν από την
τσέπη τους.
Όσο δε για τις πράξεις των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων,
σωστό είναι που ξεκαθαρίζουν, γιατί είχαµε επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες και τελικά δεν είχαµε κανένα αποτέλεσµα. Όµως,
αυτό που θα πρέπει να δείτε είναι πώς θα οργανώσετε τις πολεοδοµίες στην Ελλάδα για να έχουµε ανάπτυξη. Ένας δήµος
χωρίς πολεοδοµικό γραφείο, δεν είναι δήµος, δεν είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και έχει περάσει ήδη ένα εξάµηνο
και δεν µπορούν να εκδοθούν οικοδοµικές άδειες, οι οποίες δεν
υπάρχουν, αλλά και εάν υπήρχαν, θα υπήρχε µία πίεση. Όµως,
πείτε ότι σε µία περιοχή θα γίνει µία επένδυση, αυτό που λέµε
«fast track» και δεν θα υπάρχει πολεοδοµικό γραφείο. Πώς θα
προχωρήσει;
Όσο για τη δηµοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων,
εκτιµώ ότι τουλάχιστον για τους Βουλευτές της περιφέρειας εκ
των πραγµάτων ο τοπικός Τύπος δηµοσιεύει κάθε χρόνο την περιουσιακή τους κατάσταση και το «πόθεν έσχες» που κατατίθεται
στη Βουλή. Όµως, θα έλεγα, ότι καλό θα ήταν να µπορεί να
αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να πάει και προς τα πίσω αναδροµικά, από την πρώτη στιγµή που κάποιος ασχολείται µε τα κοινά.
Όσον αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, ας ξεκαθαρίσουµε κάτι. Υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθµοί οι οποίοι ήταν στο
δηµόσιο και µεταφέρθηκαν στο δήµο πριν από έντεκα χρόνια. Σ’
αυτούς, το καθεστώς ηµερήσιας απασχόλησης των βρεφονηπιοκόµων ήταν και είναι έξι ώρες, ακόµα και των διοικητικών υπαλλήλων. Έχουν δικαίωµα άδειας όλο τον Αύγουστο –είναι κλειστοί
οι παιδικοί σταθµοί- δεκαπέντε µέρες τα Χριστούγεννα και δεκαπέντε µέρες το Πάσχα.
Υπάρχουν πολύ περισσότεροι παιδικοί σταθµοί σε δηµοτικές
επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν από το Β’ και Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, όπου υπάρχουν εργαζόµενοι που δουλεύουν
κανονικά επτάµισι ώρες και δικαιούνται την κανονική τους άδεια.
Δουλεύουν και Πάσχα και Χριστούγεννα και τον Αύγουστο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, χρόνια τώρα έχουµε µία ανισότητα. Ανάµεσα σε εργαζόµενους που κάνουν το ίδιο έργο, κάποιοι δουλεύουν µιάµιση ώρα
παραπάνω την ηµέρα. Σ’ αυτό πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη.
Εγώ δεν λέω να γίνουν επτάµισι ώρες όλες οι ώρες, όµως δεν
µπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά µεταξύ εργαζοµένων στον
ίδιο φορέα, στον ίδιο τοµέα και οι µεν να είναι στους δηµοτικούς
παιδικούς σταθµούς και οι δε στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς της δηµοτικής επιχείρησης.
Όσον αφορά τις µετατάξεις, αγαπητέ Υπουργέ, τι θα γίνει µ’
αυτούς που είναι υπό µετάταξη και εάν ο φορέας κλείσει, θα απολυθούν και είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες που προσλήφθηκαν
σ’ αυτόν το φορέα τα τελευταία χρόνια µέσα από τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ; Τι θα γίνει µ’ αυτούς που είναι πλησίον της σύνταξης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, ο ΑΣΕΠ έχει µία διαδικασία. Βάσει του άρθρου 18 του
ν. 2190 –αν θυµάµαι καλά- παίρνουν περισσότερα κοινωνικά
µόρια οι ΥΕ και οι υπόλοιποι δεν τα παίρνουν. Με το π.δ. 164, µε
το νόµο του κ. Παυλόπουλου, µονιµοποιήθηκαν πάρα πολλοί
υπάλληλοι του 2005 και του 2006. Απ’ αυτούς, φαντάζοµαι ότι η
συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει κάνει φάκελο αξιολόγησης
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επταετίας! Πουθενά, σε καµµία επιχείρηση! Άρα, πώς θα αξιολογηθεί η πορεία αυτών, ώστε να µπορούν, όταν θα κάνουν αίτηση
για µετάταξη, να αξιολογηθούν σωστά, αφού δεν υπάρχει καν
φάκελος;
Τα κριτήρια, λοιπόν, είναι µπερδεµένα. Φάκελος δεν υπάρχει.
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι για οποιαδήποτε πράξη κινηθεί προς αυτήν
την κατεύθυνση, θα πρέπει να υπάρξει τροπολογία και να υπάρξουν ενιαία κριτήρια, όπως γίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Δεν µπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια.
Πρέπει, επίσης, να διαβεβαιώσετε ότι εάν έχουµε µία προκήρυξη µετάταξης από τον ΑΣΕΠ πενήντα ατόµων και γίνουν πεντακόσιες αιτήσεις, οι τετρακόσιοι πενήντα δεν θα απολυθούν,
αλλά θα µείνουν στο φορέα που ήταν. Μ’ αυτό το σκεπτικό, αν
έχουµε πενήντα ή εκατό θέσεις για µετάταξη και οι αιτήσεις είναι
δύο χιλιάδες, όσοι έχουν τα µόρια και τα προσόντα θα µπορούν
να γίνουν µόνιµοι, ενώ οι υπόλοιποι θα απολυθούν;
Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτή τη στιγµή, δηλαδή
ότι θα µείνουν στον ίδιο φορέα στον οποίο ήταν. Και έχουµε δεσµευθεί ήδη. Τους υπαλλήλους του ΟΣΕ, της ΕΘΕΛ, όλους τους
έχουµε µετατάξει. Μιλάµε για χιλιάδες υπαλλήλους. Όπως και
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» έχετε προβλέψει ότι αν κλείνει µία δηµοτική
επιχείρηση και καταργείται, όλοι οι υπάλληλοι υποχρεωτικά µεταφέρονται στο δήµο. Αυτό πρέπει να περάσει και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αλλιώς έχουµε µία ανισότητα. Πρέπει να
ξεκαθαριστεί.
Εξάλλου, πάρα πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι που είναι µε σύµβαση αορίστου χρόνου τους πήγε χαρτί να γίνουν µόνιµοι πριν
από χρόνια και δεν δέχθηκαν, γιατί αυτό θα σήµαινε µεγαλύτερη
αµοιβή µε µικρότερη σύνταξη. Επέλεξαν, λοιπόν, να µείνουν αορίστου χρόνου. Αν ήξεραν ότι θα έρθει αυτό το καθεστώς, θα
είχαν επιλέξει από τότε να µείνουν µόνιµοι.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτό που κάνετε εσείς είναι ένα
πολύ µεγάλο βήµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, θα
έπρεπε να έχετε ήδη τελειώσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βλέπω ότι όλοι οι συνάδελφοι πλέον δεν ακούτε τα κουδούνια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Το άκουσα, κύριε Πρόεδρε, αλλά και
εµείς είµαστε εδώ από τις 9.00’ το πρωί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν ακούτε ούτε το
προειδοποιητικό κουδούνι ούτε το κουδούνι λήξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, θα είχα κλείσει.
Μ’ αυτό το σχέδιο νόµου, λοιπόν, πετυχαίνουµε ένα ταχύτερο
κράτος. Όµως, θα πρέπει να πετύχουµε και ένα κράτος αποτελεσµατικότερο και δικαιότερο.
Και µην ξεχνάτε ότι σ’ αυτήν τη χώρα, αγαπητέ Υπουργέ, δεν
είναι όλοι ηλεκτρονικά µορφωµένοι. Μεταξύ αυτών και εγώ, δεν
έχουµε εµβαθύνει τόσο στην ηλεκτρονική αυτοδιοίκηση. Όµως,
το κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει ένα πολύ καλύτερο
χαρακτήρα και να εκµεταλλευτεί και τα ευρυζωνικά δίκτυα που
κατασκευάστηκαν σε όλη τη χώρα και τα οποία δεν χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι παρόντες συνάδελφοι και Βουλευτές
Αχαΐας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος και κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και η κ. Μαρία Κυριακοπούλου θα ακούσουν µε ιδιαίτερη χαρά πως 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, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 49ο Δηµοτικό Σχολείο
Πάτρας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοσχέδιο έχει τη µοίρα
που του αξίζει, ιδίως µέσα στο Κοινοβούλιο. Και δεν είναι τυχαίο
ότι αυτό το σχέδιο ήρθε ως νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και φεύγει ως νοµοσχέδιο-σκούπα για µετατάξεις, για
κενά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και για κενά άλλων, προηγούµενων, µετατάξεων. Αυτό το είχαµε πει από την αρχή και γι’ αυτό καταψηφίσαµε και την αρχή του.
Αυτό το σχέδιο νόµου ήταν πρόσχηµα. Η Κυβέρνηση δεν έκανε
τίποτα απολύτως ενάµιση χρόνο στο θέµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και µας έφερε µια έκθεση ιδεών. Και έφερε αυτό το
σχέδιο νόµου και του φόρτωσε όλες εκείνες τις διατάξεις για τις
οποίες σας µίλησα προηγουµένως. Και τονίζω ότι πρόκειται για
διατάξεις που αποτελούν οµολογία της αποτυχίας του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και οµολογία της αποτυχίας όλων των ρυθµίσεων που
έχει κάνει µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση για τις µετατάξεις. Είναι
χαρακτηριστικό παράδειγµα κακής νοµοθέτησης από ένα Υπουργείο, το οποίο θα έπρεπε να δίνει το παράδειγµα στα υπόλοιπα.
Χάθηκε ένα νοµοσχέδιο και λόγω της ανυπαρξίας του και λόγω
της όσµωσής του µε ένα άλλο συνονθύλευµα διατάξεων που
αφορούν αντικείµενα εντελώς άσχετα µε το κύριο θέµα που ρυθµίζει. Γι’ αυτό σας είπα ότι αυτό το σχέδιο νόµου θα έχει και στην
πράξη τη µοίρα που του αξίζει.
Και ύστερα, έρχεται η Κυβέρνηση και µιλάει στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση –άκουσα και τον κ. Γείτονα- για συναίνεση. Μα, τη
συναίνεση την έχετε. Όµως, θα πρέπει να κάνετε κάτι για να
υπάρχει συναίνεση. Δεν µπορεί να υπάρξει συναίνεση πάνω σε
λάθη επί λαθών. Δεν µπορεί να γίνουµε συµµέτοχοι στην καταστροφή της δηµόσιας διοίκησης. Να βοηθήσουµε στο να γίνει
καλύτερη, ναι. Να βοηθήσουµε να πάει παραπέρα από εκεί που
την άφησε η Νέα Δηµοκρατία, ναι. Όµως, να τη βυθίσουµε στην
ανυπαρξία; Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Αναγκαστικά, λοιπόν, επειδή δεν έχει να πει κανείς τίποτα για
τα θέµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αφού δεν λέει τίποτα το σχέδιο νόµου, είµαι υποχρεωµένος να µείνω σε κάποια
άλλα θέµατα τα οποία αφορούν τα ζητήµατα εκείνα τα οποία
είναι τα κύρια, όπως, για παράδειγµα, το θέµα των υπαλλήλων
και των µετατάξεων.
Θα επαναλάβω από εδώ ότι ευτυχώς που ξεκαθαρίζει σιγάσιγά όλη αυτή η προπαγάνδα της Κυβέρνησης, σχετικά µε τον
αριθµό των υπαλλήλων. Και είναι προπαγάνδα η οποία αφορά
και τον αριθµό, αλλά και το γεγονός, όπως λέει, ότι η Κυβέρνηση
αποκάλυψε πόσοι είναι οι υπάλληλοι, µετά από την πρωτοβουλία
που πήρε να κάνει την απογραφή των υπαλλήλων!
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θέλω να θυµάστε ότι όταν
βγήκε το αποτέλεσµα της απογραφής των πραγµατικών υπαλλήλων, είχα πει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών τέσσερις φορές το
χρόνο έκανε αυτήν την απογραφή για πολλά χρόνια στις µέρες
µου. Και το αποτέλεσµα που έβγαλε αυτή η απογραφή απείχε
µόνο κατά δέκα χιλιάδες από την τελευταία απογραφή που γινόταν αυτόµατα από το Υπουργείο Εσωτερικών στο τέλος του
2009.
Και ξέρετε γιατί απείχε κατά δέκα χιλιάδες; Διότι απλά είχαν
αποχωρήσει δέκα χιλιάδες άνθρωποι, αφού είχαν κάνει αίτηση
συνταξιοδότησης. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι εµφανίσατε αυτήν
την απογραφή, ενώ γινόταν, σαν κάτι το οποίο να γινόταν για
πρώτη φορά!
Ευτυχώς, λοιπόν, είπατε πόσοι είναι οι υπάλληλοι. Διότι η Κυβέρνηση έχει κάνει και κάτι άλλο, το οποίο αποτελεί αθλιότητα
και για τη δηµόσια διοίκηση, αλλά και για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Παρατηρώ εδώ και καιρό, και κυρίως από τον καιρό που αυξάνεται η ανεργία και ιδίως η αγωνία των νέων ανθρώπων να
βρουν δουλειά, την Κυβέρνηση να προσπαθεί «να τα ρίξει» στη
µονιµότητα, σε εκείνους που είναι αορίστου χρόνου και να προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί µέσα από το µνηµόνιο, λέγοντας «Τι
να κάνω; Αυτοί θα είναι οι προνοµιούχοι;». Ποιοι προνοµιούχοι,
κύριοι συνάδελφοι; Ποιοι προνοµιούχοι;
Είναι δυνατόν εν ονόµατι κάποιων επίορκων υπαλλήλων να ρί-
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χνουµε στον Καιάδα όλους τους άλλους υπαλλήλους; Είναι δυνατόν να ξεχνάµε την παράδοση που υπάρχει στον τόπο µας µε
βάση το Σύνταγµά µας; Και είναι δυνατόν σ’ αυτούς τους υπαλλήλους -τους περισσότερους από αυτούς- που εξασφάλισαν τη
συνέχεια της δηµόσιας διοίκησης, να τους ρίχνουµε βορά στον
κόσµο που αγωνιά άνεργος αυτήν τη στιγµή, λέγοντας ότι αυτοί
είναι η αιτία και ότι αν τους µειώσουµε, θα γλιτώσουµε χρήµατα
και ότι εποµένως θα βρουν οι υπόλοιποι δουλειά µέσα από την
απόλυση των άλλων;
Αυτός ο δήθεν κοινωνικός αυτοµατισµός που έγκειται στο να
φορτώνει τα λάθη και την αποτυχία της η Κυβέρνηση από τη µία
κοινωνική τάξη στην άλλη, οδηγεί σε κοινωνική έκρηξη, για την
οποία υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η Κυβέρνηση.
Και έρχοµαι αναγκαστικά στο τελευταίο θέµα –βέβαια τα θέµατα είναι πολλά- της δικής µου παρέµβασης, το οποίο αφορά
το θέµα των µετατάξεων. Και το κάνω αυτό, διότι και ο κύριος
Υπουργός, ο κ. Ραγκούσης, µας κάλεσε να πάρουµε θέση για τη
νέα του πρόταση που αφορά το πώς θα γίνονται οι µετατάξεις
και τη σηµασία που θα έχουν.
Βεβαίως και θα πάρω θέση. Όµως, εγώ θέλω να ρωτήσω την
Κυβέρνηση ποια θέση έχει, γιατί εγώ δεν την ξέρω. Και ακούστε,
κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν την ξέρω.
Βγαίνει προχθές ο κ. Ραγκούσης, την ώρα που έχουµε διατάξεις περί µετατάξεων εδώ, και µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ανακοινώνει ότι θα κάνει νέα νοµοθεσία για τις
µετατάξεις, αφήνοντας ορθάνοιχτο το παράθυρο των απολύσεων. Την άλλη µέρα και µετά την κατακραυγή, ο κ. Παπανδρέου
-από το βήµα του Economist- και ο κ. Πεταλωτής -στο briefingέρχονται και λένε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέµα. Ξαφνικά, λοιπόν,
χθες ο κ. Παπακωνσταντίνου ανοίγει ξανά το «παράθυρο». Και
απ’ ό,τι καταλαβαίνω, επειδή µας είπε ή υπονόησε ο κ. Ραγκούσης ότι υπάρχει συνεννόηση µεταξύ τους, πράγµατι είχαν συνεννοηθεί προς την κατεύθυνση των µετατάξεων οι οποίες οδηγούν
σε απολύσεις. Αυτό άφησε να εννοηθεί και σήµερα ο κ. Ραγκούσης εδώ. Αυτή είναι, όµως, η θέση σας ή η θέση του κ. Πεταλωτή;
Παρακαλώ, κυρία Υφυπουργέ, να πάρετε το µεσηµεριανό
Briefing του κ. Πεταλωτή σήµερα, τώρα. Ξέρετε τι λέει; Λέει «πού
ακούστηκε θέµα απολύσεων µέσα από µετατάξεις; Σε καµµία περίπτωση. Εµείς εννοούµε ότι µέσα από αυτήν την αξιολόγηση
από το ΑΣΕΠ θα γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπων».
Αυτά λέει ο κ. Πεταλωτής. Ο κ. Ραγκούσης ήρθε εδώ και µας είπε
εντελώς διαφορετικά πράγµατα.
Να πάρω θέση, λοιπόν, πάνω σε τι; Εγώ θα πάρω θέση σε
εκείνο το οποίο είπε εδώ ο κ. Ραγκούσης, γιατί αυτός είναι ο αρµόδιος Υπουργός. Υποθέτω ότι µέσα στην Κυβέρνηση ακόµα έστω και αν είναι πραγµατικό σκορποχώρι- ο κάθε Υπουργός
δεσµεύει τον εαυτό του και την Κυβέρνηση. Είναι υποχρεωµένος
κοινοβουλευτικά να το κάνει. Αυτήν τη θέση θα πάρω.
Κατά τα άλλα, θέση δεν υπάρχει, όπως και σε πολλά άλλα θέµατα, δεδοµένου ότι ισχύει για την Κυβέρνηση αυτό που είχε πει
ο Σουρής. Ο Σουρής είχε γράψει εκείνο το περίφηµο δίστιχο που
έλεγε, «προς αδεξίαν χριστιανήν πιανίστριαν» ότι «τόσο χριστιανικά πάνε τα δάχτυλά της, που δεν γνωρίζει η αριστερά τι πράττει
η δεξιά της»!
Παίρνω, λοιπόν, σαν δεδοµένο ότι θα υπάρχει αξιολόγηση από
το ΑΣΕΠ και ότι αυτή η αξιολόγηση θα µπορεί, ενδεχοµένως, να
οδηγεί ανθρώπους εκτός υπηρεσίας, δηλαδή θα απολυθούν,
ύστερα από την αξιολόγηση.
Επειδή, λοιπόν, ζητάει ο κύριος Υπουργός τη θέση της Νέας
Δηµοκρατίας, του λέµε ευθέως ότι αν αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης, η θέση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ένα κατηγορηµατικό «όχι», µια κατηγορηµατική απόρριψη, την οποία όχι µόνο θα
εκφράσουµε –αν έρθει κάτι τέτοιο στη Βουλή- αλλά δεν θα το
αφήσουµε να πέσει κάτω και δικαστικώς. Γιατί τούτο είναι κοινωνικώς άδικο και καταφανώς αντισυνταγµατικό.
Και θα σας πω γιατί. Πότε ανακαλύψατε, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτήν την κατηγορία των µετατάξεων την οποία µας αναγγέλλετε τώρα; Πότε µιλήσατε για µετατάξεις αυτού του είδους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξεκινήσατε τις µετατάξεις, τον καιρό που σας λέγαµε ότι πρέ-
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πει να υπάρχει ενιαίο καθεστώς, και µάλιστα δεν το αναφέρατε
αυτό πουθενά. Μέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο για το οποίο µιλάµε
τώρα εδώ, υπάρχει ρύθµιση µετατάξεων. Και σκεφθείτε την ώρα
που συζητάµε µετατάξεις µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις που φέρατε µε τροπολογία, ανοίγετε «παράθυρο» άλλων µετατάξεων
που θα γίνουν στο µέλλον µε διαδικασία ΑΣΕΠ, αλλά µε δυνατότητα απόλυσης!
Ποια ισότητα υπάρχει ανάµεσα στις δύο κατηγορίες; Δηλαδή,
όσοι µετατάγησαν µέχρι τώρα έχει καλώς, ενώ όσοι δεν µετατάγησαν να ανοίξει η µέγγενη της απόλυσης. Αντισυνταγµατικότητα κραυγαλέα και κοινωνική αδικία απαράδεκτη την οποία την
καταγγέλλουµε. Όχι απλώς δεν συµφωνούµε, αλλά την καταγγέλλουµε ευθέως.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής: Πώς άραγε
µπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγµα; Πώς νοµίζετε µπορείτε
να το κάνετε αυτό το πράγµα; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι
αδιανόητο να γίνει; Δηλαδή, τι θα κάνει το ΑΣΕΠ; Το ΑΣΕΠ τι θα
αξιολογήσει; Για τους µόνιµους, δεν το συζητάµε. Για τους µόνιµους δεν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο λόγω του Συντάγµατος και
της συνταγµατικής κατοχύρωσης της µονιµότητας. Αφήστε που
εγώ πιστεύω ότι αυτή σιγά – σιγά, εθιµικώ δικαίω -διότι υπάρχει
έθιµο και στο Σύνταγµα- επεκτείνεται και στους αορίστου χρόνου.
Εγώ όµως, σας λέω ότι πάτε να το κάνετε στους αορίστου χρόνου. Δεν το ξέρετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που έγιναν αορίστου χρόνου έγιναν µέσω ΑΣΕΠ; Δεν το γνωρίζετε;
Έχουν γίνει λοιπόν µέσω ΑΣΕΠ. Τι θα αξιολογήσει δεύτερη φορά
το ΑΣΕΠ; Θα πάρει τον άνθρωπο που τον αξιολόγησε για να µπει
και να γίνει αορίστου χρόνου και θα του πει: «Ξέρεις, εγώ σε
αξιολόγησα, αλλά τώρα δεν µου κάνεις»; Σοβαρά το λέτε αυτό;
Αν υπονοείτε ότι κάποιος υπάλληλος έγινε αορίστου χρόνου παρανόµως ή κάποιος καταδικάστηκε, παραδείγµατος χάριν, και
δεν πρέπει πια να είναι αορίστου χρόνου, οι διαδικασίες υπάρχουν. Πρώτον, µε την ανάκληση της διοικητικής πράξης. Αν δείτε
ότι κάποιος παρανόµως έγινε αορίστου χρόνου, µπορείτε να κάνετε ανάκληση διοικητικής πράξης, γιατί αυτό είναι παράνοµο.
Υπουργείο Εσωτερικών είστε, έχετε καλούς νοµικούς, ξέρετε τι
σηµαίνει ανάκληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε, ολοκληρώστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ σοβαρό το θέµα για χιλιάδες οικογένειες. Το λέω µε
αγωνία αυτό το πράγµα, διότι το έχω ζήσει πεντέµισι χρόνια σε
εκείνο το Υπουργείο.
Αν, λοιπόν, εννοείτε ότι υπάρχουν παράνοµοι µεταξύ των αορίστου χρόνου έχετε από τη µία πλευρά τη διαδικασία της ανάκλησης, εάν παρανόµως έγιναν. Όπως, επίσης, έχετε τη
δυνατότητα εάν έχουν καταδικαστεί και παραµένουν, να εφαρµόσετε τις διατάξεις που λένε αν κάποιος έχει καταδικαστεί σε
ατιµωτικό αδίκηµα, να φύγει από την υπηρεσία, όπως προβλέπουν και τώρα οι διατάξεις.
Τι παραπάνω θα κάνει η αξιολόγηση του ΑΣΕΠ; Κανένας δεν
καταλαβαίνει από εσάς, κύριοι συνάδελφοι, ότι µε αυτόν τον
τρόπο -πράγµα που είχε προαναγγελθεί γιατί το ζήταγε η τρόικαθα µειωθεί το προσωπικό, όπως και να έχει; Ενώ υπάρχει τρόπος
κανένας να µην χάσει τη δουλειά του, αλλά να εφαρµόσουµε
τους κανόνες του πέντε προς ένα και βεβαίως να καλύψουµε τις
θέσεις εκείνες, οι οποίες είναι κενές µέσα από µετατάξεις µε
τους κανόνες των µετατάξεων που ξέρουµε.
Θέλετε να προσθέσετε και το ΑΣΕΠ; Αν έχουµε περισσότερους υποψήφιους σε διαφορετικές θέσεις πώς θα γίνει η κατανοµή; Ανάλογα µε τα προσόντα τους. Και αυτό να το δεχτούµε.
Εκείνο που δεν αποδεχόµαστε είναι µέσα από την κρίση του
ΑΣΕΠ να υπάρξει απόλυση έστω κι ενός υπαλλήλου.
Μην νοµίζει κανείς ότι λαϊκίζουµε εδώ. Κάθε άλλο. Επιτέλους,
όµως, έχουµε έννοµη τάξη. Επιτέλους, έχουµε Σύνταγµα. Και επιτέλους, δεν µπορούµε να φορτώνουµε στους εργαζόµενους τα
δικά µας λάθη. Και όταν λέω «τα δικά µας», είναι ευφηµισµός,
γιατί εννοώ τα δικά σας λάθη.
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Εσείς κανένα λάθος δεν έχετε κάνει;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µε συγχωρέσετε πολύ,
κυρία συνάδελφε, αλλά σε ό,τι αφορά τα θέµατα αυτά και σε ό,τι
αφορά τα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε τους υπαλλήλους, η
κυβέρνηση Καραµανλή, η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει
να επαίρεται ότι έκανε τη δουλειά της. Και ας αφήσει η Κυβέρνηση και τους λαϊκισµούς, γιατί µιλήσαµε για υπερβολές -σας το
έλεγα και από την αρχή για αριθµούς ...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Παυλόπουλε, έχετε υπερβεί τα όρια.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Άκουγα εχθές τον κ. Λαµπρινίδη, το Βουλευτή που κατηγορούσε τη χώρα του για τα κέντρα λαθροµεταναστών κ.λπ. και
τώρα δεν µιλάει καθόλου βεβαίως. Όµως, ο κ. Λαµπρινίδης έλεγε
χθες στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας διόρισε
διακόσιες χιλιάδες υπαλλήλους! Βεβαίως, µόνος του τα έλεγε
µόνος του άκουγε. Με τέτοιες αθλιότητες, µε τέτοιου είδους ανακρίβειες παραµυθιάζουν τον κόσµο, τους άνεργους ανθρώπους
για να κατηγορήσουν µία κυβέρνηση και να πάνε να τις φορτώσουν τις δικές τους αµαρτίες. Ε, όχι!
Η θέση µας, λοιπόν, µιας και τη ζήτησε ο κ. Ραγκούσης, είναι
αυτή που σας είπα. Κατηγορηµατικό «όχι» σε οποιαδήποτε απόλυση, για λόγους Συντάγµατος, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Και εδώ θα είµαστε, να µε θυµάστε. Ας έρθει αυτή η διάταξη
και τότε θα δείτε εσείς οι ίδιοι, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ,
ότι πριν φτάσει στην επιτροπή, θα τους έχετε πει να την πάρουν
πίσω. Γιατί πρέπει να την πάρουν πίσω, γιατί δεν έχει λογική,
παρά µόνο σκοπιµότητα. Σκοπιµότητα σε βάρος ανθρώπων που
τούτη την ώρα µαζί µε όλους τους άλλους σε αυτή τη δεινή κρίση
έχουν να αντιµετωπίσουν την αβεβαιότητα του αύριο. Τη χειρότερη αβεβαιότητα που µπορεί να έχει ο άνθρωπος σε αυτή την
ώρα, σε αυτόν τον τόπο που πρέπει να είναι ώρα δηµιουργίας
όσων ανθρώπων έχουν και µπορούν να συνεισφέρουν για το
καλό του τόπου.
Ευχαριστώ και για την υπέρβαση του χρόνου κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παυλόπουλε, µε
όλο το σεβασµό δεν θα σχολιάσω το πεντάλεπτο, γιατί ως πρώην
Υπουργός έχετε να πείτε αρκετά, αλλά δεν µας έχετε συνηθίσει
σε αυτούς τους υψηλούς τόνους και θα παρακαλούσα να δίνετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το παράδειγµα, τουλάχιστον εκείνοι που περιµένουµε να µας το
δίνετε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιους υψηλούς τόνους, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ. Ο κ.
Λαµπρινίδης είναι Ευρωβουλευτής δεν είναι µέσα στην Αίθουσα,
δεν µπορεί να σας απαντήσει.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπε όµως.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά οι λέξεις
«αθλιότητες» κ.λπ., δεν χρειάζονται.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να κάνω; Να µην τα πω;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να τα πείτε, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ δεν κάνω υπόδειξη, αλλά δεν µπορείτε για ένα συνάδελφο που δεν µπορεί να έρθει στην Αίθουσα, να λέµε τη λέξη
«αθλιότητες».
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τα λέω όµως, στην Αίθουσα. Πού να τα πω;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Από ό,τι άκουσα πολιτική αξιολόγηση έκανε ο κ. Λαµπρινίδης. Αν δεν είναι σωστή,
κατά τη γνώµη σας, να το διατυπώσετε εντόνως. Αλλά δεν χρειάζεται το «αθλιότητες» για έναν Ευρωβουλευτή. Πού θα φτάσουµε πλέον;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με τέτοιου είδους αξιολογήσεις να είστε βέβαιος η αλήθεια δεν φαίνεται.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία, µα εγώ δεν
µπαίνω στην ουσία. Δεν παίρνω θέση αν είχε δίκιο. Νοµίζω ότι
οφείλουµε να ακούσουµε µε προσοχή την απάντησή σας. Όχι,
έτσι όµως. Αν θέλετε την άποψή µου.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απών τώρα από την Ελλάδα, αλλά ξέρει τι γίνεται εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Με συγχωρείτε
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε κάτι, κύριε Υφυπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω να καταθέσω
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ’ - 19 ΜΑΪΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Δράµας του ΠΑΣΟΚ, κ. Χαρά Κεφαλίδου.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυµίσω ξανά
σε όλους σας ότι σήµερα στις 19 Μαΐου αποτίουµε όλοι, ως
Βουλή των Ελλήνων, φόρο τιµής στους τριακόσιους πενήντα
τρεις χιλιάδες Έλληνες Ποντίους που έχασαν τη ζωή τους σε πορείες θανάτου στα βάθη της Τουρκίας και η Ελληνική Βουλή σήµερα τους τιµά, έχοντας αναγνωρίσει αυτή τη µέρα ως ηµέρα
µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Είναι αλήθεια ότι για άλλη µια φορά όλοι συµφωνούµε πως για
να ορθοποδήσει αυτός ο τόπος πρέπει όλοι να δεχτούµε τις αλλαγές στη ζωή µας και κυρίως στις σχέσεις µας µε το κράτος.
Για µία ακόµη φορά όταν έρχεται η ώρα να κάνουµε πράξη
κάτι από όλα αυτά, τότε θυµόµαστε ένα σωρό λογικούς, αλλά
και παράλογους λόγους, προκειµένου να µη γίνει τίποτα. Υποκριτική συναίνεση στα λόγια, στυγνή υπονόµευση στην πράξη.
Αντιδρούµε σε κάθε πρόοδο, ακόµα και όταν η αναγκαιότητά της
βγάζει µάτι. Είµαστε µικροί µπροστά στα µεγάλα γεγονότα, πονηροί, καχύποπτοι, υστερόβουλοι και προπαντός βολεµένοι µέσα
στην απραξία µας. Έχουµε κάθε λόγο να είµαστε έτσι. Χρόνια
ολόκληρα λαϊκισµού χαλύβδωσαν τον κυνισµό µας και στρέβλωσαν ό,τι ίσιο υπήρχε µέσα µας.
Από την άλλη όµως, δεν έχουµε κανένα λόγο να συνεχίσουµε
να είµαστε έτσι. Οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν είµαστε ούτε στο
1990 ούτε στο 2004. Η χώρα ακροβατεί στο χείλος της καταστροφής κι ενώ το σπίτι µας καίγεται, δίνουµε κακόγουστες παραστάσεις τόσο µέσα όσο και έξω από αυτό το κτήριο.
Στην Ελλάδα του 2011 µε τα φαγωµένα δανεικά και µε το υποθηκευµένο µέλλον, ενώ οι ριζικές αλλαγές θα έπρεπε να έχουν
ολοκληρωθεί και να έχουν εµπεδωθεί εδώ και χρόνια, εµείς αδυνατούµε να συµφωνήσουµε στα στοιχειώδη. Διαφωνούµε ακόµα
και στη θεσµοθέτηση ενός πλαισίου που αποτελεί αυτονόητη καθηµερινότητα για κάθε ανεπτυγµένο κράτος. Γιατί τι άλλο είναι
αυτό το νοµοσχέδιο; Ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηµαίνει ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, κατάργηση της γραφειοκρατίας, διαφάνεια, λογοδοσία και πολύ λιγότερες ευκαιρίες για
διαφθορά.
Ζούµε στη µόνη ευρωπαϊκή χώρα που ο πολίτης πιάνει στασίδι
έξω από το πολεοδοµικό γραφείο πρωί, για να φθάσει κάποια
στιγµή η σειρά του προς το µεσηµέρι, να πάρει µια σφραγίδα περαίωσης ηµιυπαιθρίων και τότε να µάθει από τον υπάλληλο ότι
αυτό γίνεται κατόπιν ραντεβού και ότι το επόµενο ραντεβού είναι
του χρόνου.
Ζούµε σε εκείνη την πολιτισµένη χώρα, όπου η ανανέωση διπλώµατος οδήγησης, θέλεις τέσσερις µε πέντε µέρες τρέξιµο
από υπηρεσία σε υπηρεσία και όταν το τελειώσεις αυτό, χρειάζεται ένας µήνας, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μέχρι
τότε ή οδηγείς παράνοµα ή δεν οδηγείς καθόλου.
Σε αυτήν την περίφηµη χώρα µας µε τα εκατοµµύρια αυθαίρετα και παράνοµα κτίσµατα ο έλεγχος µιας οικοδοµικής άδειας
ξεπερνάει τους εννέα µήνες µε αµέτρητα πήγαινε-έλα στον αρµόδιο υπάλληλο και όταν περάσουν οι εννέα µήνες, ο φάκελος
πρέπει να ξαναµπεί από την αρχή για έλεγχο. Τίποτα απ’ όλα
αυτά δεν φαίνεται να µας πειράζει.
Μας ενοχλεί, όµως, αφόρητα –και αυτό το είδαµε στις εξαντλητικές συζητήσεις που έγιναν στις επιτροπές- που το νοµοσχέδιο είναι γενικό, που δεν αποδίδει τις οφειλόµενες δάφνες για
την έως τώρα λειτουργία των ΚΕΠ, που δεν ονοµατίζει τη δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» και άλλα τέτοια…
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βελτίωση της καθηµερινότητας του κάθε Έλληνα, αλλά και του κάθε ξένου που ζει, δουλεύει και επενδύει σε αυτήν τη χώρα είναι το λιγότερο που
πρέπει να κάνει το κράτος µας για τους πολίτες. Στη δύσκολη
κατάσταση που περνούµε, που ζητούµε από τους ανθρώπους
αυτούς καθηµερινά ένα σωρό θυσίες έχουµε την αυτονόητη υποχρέωση να καταργήσουµε όλα τα ανόητα εµπόδια, όλους τους
γραφειοκρατικούς κυκεώνες, όλους τους βλακώδεις λαβυρίνθους, που δεν προσφέρουν τίποτα στους πολίτες. Φτιάξαµε ένα
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κράτος που παρασιτεί αναίσχυντα απέναντι στους πολίτες.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα είναι ένας νόµος-πλαίσιο. Είναι µία τολµηρή και φιλόδοξη για τη χώρα µας νοµοθετική
πρωτοβουλία. Αντιµετωπίζει ολιστικά την ανάγκη για εκτεταµένη
και συνολική εφαρµογή των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Στόχος είναι η επίτευξη του ευρύτερου δυνατού αυτοµατισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών. Μόνο έτσι θα αντιµετωπίζονται καθυστερήσεις, κωλυσιεργίες, διαφθορά, που είναι συνυφασµένες µε κάθε έκφανση της δηµόσιας ζωής.
Μέτρα σταθµός στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης αποτελούν: το κεφάλαιο «πέντε» µε την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής
διοικητικής πράξης, το κεφάλαιο «έξι» µε την υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να διατηρούν δικτυακό τόπο, το κεφάλαιο «εννέα» µε την καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας
των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων του δηµοσίου τοµέα µεταξύ τους, και µε τους ιδιώτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το παρόν σχέδιο νόµου ρυθµίζει θέµατα που θα έπρεπε να έχουν διευθετηθεί
πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς, όµως, στη χώρα αυτή ποτέ δεν
αξιοποιήσαµε την άνεση του χρόνου. Πάντοτε τα αφήναµε όλα
για την τελευταία στιγµή και αναγκαζόµαστε να λειτουργούµε
υπό πίεση. Αυτό θα κάνουµε και τώρα.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πέρα από την αυτοµατοποιήση
των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη, προσφέρει και
ένα σύστηµα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας
διοίκησης. Σε πολύ λίγο χρόνο αναγκαστικά θα γίνει ο καθρέφτης της διοίκησης που έχουµε σήµερα στη χώρα µας, µε ό,τι
και αν συνεπάγεται αυτό.
Όσοι αντιδρούν στην καθολική εφαρµογή του µάλλον τρέµουν µήπως θιγούν προνόµια ή µήπως αλλάξουν τα κακώς κείµενα. Θυσιάζουν στο βωµό του βολέµατος, που ούτως ή άλλως
δεν µπορεί να υπάρχει στις µέρες µας, κάθε φιλότιµη και τίµια
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό του κράτους.
Ένα σηµείο που έχουν θίξει πάρα πολλοί συνάδελφοι και θέλω
να το επισηµάνω, κυρία Υπουργέ, είναι το θέµα που αφορά τους
εργαζόµενους στους βρεφονηπιακούς σταθµούς και θεωρώ ότι
πρέπει µε µεγαλύτερη ευαισθησία να το κοιτάζει η Κυβέρνηση.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιτυχία του
νέου νόµου θα κριθεί πολύ γρήγορα στην πράξη µέσω της εφαρµογής του. Βασική προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει είναι η επιµονή που θα δείξει το Υπουργείο στη γρήγορη ολοκλήρωση του
επιχειρησιακού προγράµµατος µε συγκεκριµένες δράσεις, µε
συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων µέσα σε πολύ αυστηρά χρονοδιαγράµµατα.
Η αποφασιστικότητα στην εφαρµογή όσων σήµερα θεσµοθετούµε και η µελλοντική –θα ήθελα να πιστεύω- επέκτασή τους
και σε άλλους τοµείς της δηµόσιας ζωής, όπως η δικαιοσύνη,
θα αποδείξουν σε όσους σήµερα στέκονται σκεπτικοί ότι εκτός
από την Ελλάδα της διαφθοράς, των κολλητών και του περίπου,
υπάρχει και η Ελλάδα της θέλησης, της αποφασιστικότητας και
της σκληρής δουλειάς για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου κράτους που σέβεται τους πολίτες του, αλλά κυρίως σέβεται τον
εαυτό του.
Όσοι από εµάς σήµερα εναντιώνονται σε αυτό το κρίσιµο νοµοσχέδιο ας αναλογιστούν την ευθύνη που αναλαµβάνουν. Ας
βρουν το θάρρος να πάνε σε µία δηµόσια υπηρεσία σε ώρα αιχµής. Ας αναµειχθούν µε τους κάθιδρους πολίτες που περιµένουν
στις ουρές ώρες ατέλειωτες και ας τους πουν ότι καταψήφισαν
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επειδή το νοµοσχέδιο τους φάνηκε πολύ γενικό, δεν τους «λιβάνιζε» επαρκώς και δεν είχε το
σωστό όνοµα.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αποφασισµένοι
να προχωρήσουµε µε όλους τους άλλους που πιστεύουν και που
δουλεύουν για ένα καλύτερο αύριο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ την κ. Κεφαλίδου.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ.
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις κρίσιµες ώρες, τις
πέρα και πάνω από κάθε προηγούµενο που περνάει η χώρα οφείλουµε όλοι οι πολιτικοί καθηµερινά, κάθε στιγµή και σε όλες τις
ενέργειες µας, τις πρωτοβουλίες µας και τις αποφάσεις µας να
προσπαθούµε να στεκόµαστε στο ύψος των αποφάσεων.
Οι λαϊκισµοί του παρελθόντος που πολλές φορές σε κάποιους
από τους πολιτικούς επέφεραν πρόσκαιρα ή και µεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας πολιτικά οφέλη –πιστέψτε µε- σήµερα δεν
ωφελούν κανένα. Είναι καταστροφικοί για την Ελλάδα, για τους
πολίτες, αλλά και για τους ίδιους τους πολιτικούς. Πρέπει όλοι
µας να στέλνουµε καθηµερινά µηνύµατα, ότι διαισθανόµενοι την
κρισιµότητα των περιστάσεων παίρνουµε αποφάσεις, προσπαθώντας να λύσουµε προβλήµατα, να προλάβουµε, να διορθώσουµε, να τρέξουµε. Πάντως σε καµµία περίπτωση να επαναλάβουµε όλα αυτά που από το παρελθόν ερχόµενα έφεραν τη
χώρα εδώ που την έφεραν.
Πραγµατικά µε λύπησε πάρα πολύ η τοποθέτηση των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας που ακόµη και αυτήν τη στιγµή
δεν είχαν τη δύναµη, αναγνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος
να προσπαθήσουν να τρέξουν, να ξεπεράσουν και να συµβάλουν
σε αυτό το νοµοθέτηµα.
Γιατί, όπως είπε προηγουµένως η συνάδελφος, όποιος από
εµάς είχε την οποιαδήποτε επαφή και συναλλαγή µε το κράτος
διαχρονικά διαπίστωσε τη µη αποτελεσµατικότητά του: Ένα διεφθαρµένο αναποτελεσµατικό, εχθρικό και όχι φιλικό προς τον
πολίτη κράτος.
Θα έλεγα ότι σήµερα, αυτές τις ώρες που συζητάµε, είναι δεδοµένο ότι ένα από τα µεγάλα εµπόδια στο δρόµο που έχουµε
να διανύσουµε είναι αυτό το κράτος, οι δαιδαλώδεις συναλλαγές
µε το δηµόσιο, η αναποτελεσµατικότητά του.
Γι’ αυτό πρέπει να βάλουµε ένα τέλος. Πρέπει να διορθώσουµε. Η χώρα πασχίζει να βγει από την κρίση. Όλοι µας θεωρώ
ότι το έχουµε κυρίαρχο µέληµα. Απαντώντας στη συναδέλφισσα
παρούσα Βουλευτή του ΚΚΕ, δεν είναι χρόνος να λέµε πόσο µεγάλο κράτος έχουµε. Η Ελλάδα πρέπει –και έχουµε ευθύνη όλοι
µας- να αποκτήσει το κράτος που θέλει και µπορεί να αντέξει
και το κράτος που θα προσφέρει στη χώρα.
Πάνε –και έπρεπε προ πολλού να έχουν καταργηθεί- οι λογικές
του κράτους-παρκινγκ, του κράτους-βολέµατος και εξυπηρέτησης, για να κερδίσω εγώ πολιτικά.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εσείς τα
είχατε δηµιουργήσει αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Εγώ σας είπα, πρώτα και κύρια,
ανεβαίνοντας σε αυτό το Βήµα ότι όλοι µας πρέπει να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος και του µέλλοντος. Αυτή είναι η τοποθέτησή µου.
Δυστυχώς, έχουµε ένα υδροκέφαλο κράτος και µία αναποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. Ορθώς αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ότι αποτελεί εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνταγµατική Αναθεώρηση
του 2001. Μάλιστα, µέχρι το 2004 –και εγώ θέλω να το πω, κυρία
Υπουργέ- η κυβέρνηση Σηµίτη µε µια σειρά από πρωτοβουλίες
είχε κάνει αρκετή πρόοδο στον τοµέα αυτό, εισάγοντας µία
σειρά από πρωτοβουλίες, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η
κοινωνία της πληροφορικής κ.λπ.. Δέκα χρόνια µετά οφείλουµε
να εξετάσουµε πού βρίσκεται η χώρα, τις επιδόσεις της χώρας
στον τοµέα αυτό και να τρέξουµε, γιατί δεν έχουµε φθάσει στο
σηµείο που θα θέλαµε.
Γιατί είναι δεδοµένο ότι η διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και η αξιοποίησή τους από δηµόσιες υπηρεσίες είναι
ακόµα πολύ πίσω.
Χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια ακόµα για απλούστευση των
διαδικασιών και πρέπει να ξαναδούµε το θέµα της πολυνοµίας,
να προχωρήσουµε στη κωδικοποίηση των νόµων και στην κατάργηση όσων διατάξεων αναιρούν ή επικαλύπτουν νόµους.
Είναι δεδοµένο ότι έχουµε αναιµική παραγωγικότητα και
διαρκή πτώση ανταγωνιστικότητας. Διάβαζα σήµερα ότι η χώρα
µας έπεσε δέκα κατηγορίες στην ανταγωνιστικότητα και φτάσαµε στις τελευταίες θέσεις. Θέλουµε ένα ευέλικτο κράτος, µε
σύγχρονες διαχειριστικές αντιλήψεις. Θέλουµε διαφάνεια -δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοµίζω ότι υπάρχει κανείς εδώ που να τολµά φανερά να διαφωνήσει σ’ αυτό- και ταχύτητα στη λήψη των διοικητικών αποφάσεων.
Έχουµε, όµως, µία παραλυτική λειτουργία των υπηρεσιών,
έχουµε γραφειοκρατία, έχουµε διαφθορά, έχουµε αγκυλώσεις
στη διεκπεραίωση της επιχειρηµατικότητας, έχουµε κακώς εννοούµενο συνδικαλισµό. Τον ζούµε και πραγµατικά εµένα µε προσβάλει πολλές φορές σαν πολίτη, όχι σαν πολιτικό, πολύ
περισσότερο σαν συνδικαλιζόµενο. Έχουµε ελλιπή κατάρτιση
των δηµοσίων υπαλλήλων, έχουµε καθυστερηµένη ενσωµάτωση
της τεχνολογίας και ως εκ τούτου εξανεµίζεται και επίσηµα ο
χρόνος εργασίας των υπαλλήλων. Σε όλα αυτά πρέπει να βάλουµε τέλος.
Και γι’ αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούσαµε και συζητάµε
αυτές της µέρες είναι ένα µεγάλο βήµα και περίµενα, περιµένω
όλα τα κόµµατα τουλάχιστον επί της αρχής να το υπερψήφιζαν.
Διαφωνίες επί των άρθρων και σε επί µέρους τροποποιήσεις µπορούσαµε να συζητήσουµε. Επί της αρχής, όµως, οφείλαµε όλοι
µας, το οφείλαµε σε εµάς και κυρίως στις γενιές που έρχονται,
να είµαστε µαζί.
Κυρία Υπουργέ, πήρα το λόγο για τις τροπολογίες και επιτρέψτε µου. Προτεραιότητα στην καταβολή των αποδοχών του
προσωπικού των δήµων. Οι δήµοι της χώρας είναι καταχρεωµένοι. Άκουσα τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και ήταν κατάπληκτος. Αναρωτιέµαι πού ήταν όταν γινόταν το πάρτι, αυτό
το πάρτι της τοπικής αυτοδιοίκησης που και αυτό το πάρτι µας
έφερε σε αυτά τα χάλια; Σας ερωτώ: Οι περισσότεροι δήµοι είναι
υπερχρεωµένοι. Αν παρακρατηθούν και τα χρέη τους στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, πιθανότατα σε κάποιους απ’ αυτούς οι πόροι να µην επαρκούν για να πληρωθούν οι υπάλληλοι.
Μπορεί τότε οι δήµαρχοι να αντιµετωπίζουν µηνύσεις και όχι
µόνο. Το έχετε εξετάσει αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας να τελειώσω.
Επιτρέψτε µου εδώ να πω και κάτι προσωπικό που ήθελα να το
πω και πριν από λίγο. Επειδή γίνονται και ακούγονται πολλά σε
αυτήν την Αίθουσα –µε καλή διάθεση το λέω- όλοι οι Βουλευτές
για µένα όταν παίρνουµε το λόγο έχουµε να πούµε πολύ σηµαντικά πράγµατα κατά τη γνώµη µας και ως εκ τούτου και αυτών
που µας έστειλαν στη Βουλή. Δεν έχουν το θέσφατο των µεγάλων ιδεών και της προσφοράς στην πολιτική µόνο αυτοί που διετέλεσαν κάτι πριν. Όποιος είναι εδώ µέσα προσφέρει υπηρεσίες.
Υποχρέωση νοµικής υποστήριξης των υπαλλήλων ΟΤΑ. Σωστό. Φαντάζοµαι ότι έχετε εδώ οικονοµική επιτροπή να παίρνει
απόφαση, διότι αλίµονο αν υποστηρίζουµε νοµικά οποιονδήποτε
εν δυνάµει ή µε πιθανότητα επίορκο υπάλληλο. Όµως, θα έλεγα,
κυρία Υπουργέ, να δούµε αν πρέπει να βάλουµε εδώ και τη νοµική υποστήριξη των εν ενεργεία πολιτικών εκπροσώπων. Διότι
βλέπουµε περιπτώσεις να διώκονται και να ταλαιπωρούνται…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Το έχουµε βάλει.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Το βάλατε.
Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων ΚΕΠ που πάσχουν κ.λπ..
Κυρία Υπουργέ, πέστε µου µε το χέρι στην καρδιά και επειδή
γνωριζόµαστε και θεωρώ ότι ξέρουµε πολύ καλά τι λέµε, πώς θα
αποτρέψουµε τις ψεύτικες και όχι µόνο βεβαιώσεις; Βρίθει ο
τόπος, οι πλατείες και τα καφέ όλων των πόλεων µε ανθρώπους
µε αναπηρικές συντάξεις οι οποίοι, βεβαίως, δεν έχουν τίποτα.
Έχετε εξετάσει την πιθανότητα κάποιοι να χρησιµοποιήσουν
αυτό το παραθυράκι και ξαφνικά να βρεθούµε σε ΚΕΠ που έχουν
για τον α’ ή β’ λόγο κάποια ελκυστική παρουσία ή λειτουργία να
έχουµε πολλές τέτοιες αιτήσεις;
Και εδώ θα σας έλεγα, αφού αλλάζετε τη φιλοσοφία των ΚΕΠ
εν ολίγοις, βάλτε και τη δυνατότητα των δηµάρχων να µετακινούν
τους υπαλλήλους των ΚΕΠ στους καλλικρατικούς δήµους. Τι
εννοώ;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Τα νοσήµατα είναι
συγκεκριµένα, δεν είναι οποιαδήποτε πιστοποιητικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Το είδα, κυρία Υπουργέ, αλλά λέω
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όµως να διαφυλάξουµε τα νοσήµατα. Ναι µεν να αναφέρονται
συγκεκριµένα, αλλά να µην είναι υπαρκτά. Γιατί το έχουµε ζήσει.
Και βάλτε, λοιπόν, εδώ και τη δυνατότητα του δηµάρχου να
µετακινεί τους υπαλλήλους των ΚΕΠ εντός του καλλικρατικού
δήµου. Υπάρχουν δήµοι, οι καλλικρατικοί, από τη συνένωση
έχουν υπεράριθµους υπαλλήλους ΚΕΠ σε πρώην καποδιστριακούς δήµους που δεν έχουν αντικείµενο και δίπλα έχουµε πρώην
καποδιστριακό δήµο που δεν έχει ΚΕΠ και δεν µπορούν να
µετακινήσουν τους υπαλλήλους τους δύο χιλιόµετρα. Εγώ θα
έλεγα εδώ να το βάλετε «δυνατότητα µετάταξης υπαλλήλων ΟΤΑ
σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις υποστελεχωµένες», κυρία
Υπουργέ, µε σαφήνεια. Διότι αλίµονο µας.
Διάβασα κάπου στην Έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους
ότι πιθανόν να προκύψουν οικονοµικές επιβαρύνσεις στον
κρατικό προϋπολογισµό. Άρα, αφήνουµε ένα παραθυράκι να
επιλέξουν κάποιοι ηµέτεροι –και εννοώ γενικώς, δεν ξέρω
κανένα- που θα έχουν τη δυνατότητα παρέµβασης να φύγουν
από τη µία υπηρεσία και να πάνε στην άλλη που θα έχουν πολύ
καλύτερες αµοιβές.
Υποστελεχωµένες και να καλύπτουν τις ανάγκες. Και εδώ σας
παρακαλώ να προσθέσετε και τις δηµοτικές επιχειρήσεις, για να
µπορούν οι δήµαρχοι να πάρουν τους εργαζόµενους στις
δηµοτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι δυστυχώς –και λυπάµαι που
υπάρχουν και συνάδελφοι και εµείς εδώ που υπηρετήσαµε την
τοπική αυτοδιοίκηση- είναι πέρα και έξω από ανάγκη και από
αξιοκρατία του δήµου του υπάρχοντος ή και του µελλοντικού.
Άρα, αυτά να τα δείτε, για να αξιοποιήσουµε όσο το δυνατόν
καλύτερα. Γιατί, κυρία Υπουργέ, έχω εδώ –δεν θέλω να το
καταθέσω- ετήσιες αποδοχές εργαζοµένων σε δηµοτική
επιχείρηση δήµου υπερχρεωµένου, βέβαια. Ενδεικτικά είναι
39.400 ευρώ! Μπορείτε να το δείτε και να σβήσουµε τα ονόµατα.
Αµοιβές ανθρώπων που κάποιοι δήµαρχοι τους προσέλαβαν
πέρα και έξω από οποιαδήποτε αξιοκρατική διαδικασία και
αποφάσισαν οι δήµαρχοι να τους δίνουν αυτές τις αµοιβές, πέρα
και έξω από προσφορά, ανάγκη και αποτέλεσµα. Αυτά πρέπει να
τελειώνουν.
ΚΕΔΚΕ. Αυτήν την ώρα, λυπάµαι, ζούµε το εξής παράδοξο.
Άνθρωποι που επέλεξαν να µην υπηρετήσουν την τοπική
αυτοδιοίκηση οι ίδιοι ή αποφάσισε ο λαός να µην τους δώσει
πρωταγωνιστικό ρόλο –καταλαβαίνετε τι εννοώ- άνθρωποι
δηλαδή που δεν εκλέχθηκαν στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές
εκλογές, εξακολουθούν να στελεχώνουν τα όργανα της ΚΕΔΚΕ,
εξακολουθούν να εκπροσωπούν, εξακολουθούν να αποφασίζουν,
να προτείνουν, να προτάσσουν, να διεκδικούν, να δηµιουργούν
συνθήκες και διάφορες καταστάσεις στην κοινή γνώµη. Αυτό
πρέπει να τελειώσει.
Και τέλος µε πολύ σεβασµό, προσλήψεις στο γραφείο του
Πρωθυπουργού. Κυρία Υπουργέ, εγώ αναγνωρίζω, θα ήµουν η
τελευταία που δεν θα το έλεγα, ότι ο Πρωθυπουργός χρειάζεται
να έχει τους συνεργάτες που πρέπει, που θέλει, που χρειάζεται.
Όµως, δεν κατανοώ πώς πρέπει και γιατί αυτήν την ώρα δέκα
οκτώ συνεργάτες µόνιµοι από ΑΣΕΠ. Προτείνω, λοιπόν, να
καλυφθούν οι θέσεις τις οποίες χρειάζεται ο Πρωθυπουργός από
µετατάξεις, το οποίο βρίσκω και πιο δίκαιο. Διότι πρέπει να
επιλεγούν, να έχουν την ίδια φιλοσοφία, την ίδια λειτουργία µε
το πνεύµα του πρωθυπουργικού γραφείου ή µε µετακλητούς
υπαλλήλους.
Όταν συζητάµε αυτήν την ώρα για το αν χρειάζεται ή όχι αυτό
το υδροκέφαλο κράτος το να αυξάνουµε µε διορισµούς, νοµίζω
ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν.
Και κλείνοντας –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή
σας- θέλω να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι ένα
µεγάλο βήµα για να πατάξουµε αυτό το κράτος, που κακώς,
κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής και το αναγνωρίζω, δηµιουργήθηκε µε ευθύνη όποιων δηµιουργήθηκε, αλλά εδώ είµαστε για
να διορθώνουµε και όχι να βαυκαλιζόµαστε µε καταστάσεις του
παρελθόντος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Στο σηµείο αυτό το λόγο
έχει ζητήσει και θα λάβει η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέν-
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τρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν πω οτιδήποτε για το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, για το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέψτε
µου να κάνω ένα σχόλιο γι’ αυτό που διεµείφθη προηγουµένως
σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, όπου ο κ. Καρατζαφέρης εισέβαλε
παριστάνοντας τον δήθεν αποσβολωµένο και τον δήθεν συγκλονισµένο από τις βαρύτατες δήθεν κατηγορίες που είχε εξαπολύσει προηγουµένως ο κ. Καµµένος σε ραδιοφωνικό σταθµό. Και
εξασφαλίζοντας την πάσα, όπως ακριβώς είχαν συνεννοηθεί µεταξύ τους, ο κ. Καµµένος τα επανέλαβε στο Κοινοβούλιο προσβάλλοντας τον Πρωθυπουργό, προσβάλλοντας το όνοµά του,
την προσωπικότητά του, χωρίς βεβαίως να τεκµηριώνει τίποτε εξ
αυτών, στη διαδικασία όχι του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως
θα µπορούσε να το θέσει και να πάρει και τις αρµόδιες απαντήσεις από τους υπεύθυνους και από τους αρµόδιους, αλλά στη
διαδικασία της συζήτησης ενός νοµοσχεδίου, αξιώνοντας µάλιστα από τα µέλη της Κυβέρνησης άµεσα απαντήσεις και χρησιµοποιώντας -επιτρέψτε µου την άποψη- τη Βουλή, επειδή
ακριβώς καλύπτεται ζωντανά από τηλεοπτικό κύκλωµα, ως ένα
ανοιχτό «παράθυρο», ως έναν δίαυλο σ’ έναν τηλεοπτικό σταθµό
ή σ’ ένα ραδιόφωνο, ξεχνώντας βεβαίως ότι στο Κοινοβούλιο
αυτό που λέµε θα πρέπει προηγουµένως να το σκεφτόµαστε
καλά. Πολύ περισσότερο, βεβαίως, όταν σπιλώνουµε συνειδήσεις και προσωπικότητες χωρίς να τεκµηριώνουµε τις κατηγορίες τις οποίες εξαπολύουµε.
Και βεβαίως σαν να µην τρέχει τίποτα επέστρεψε ο κ. Καρατζαφέρης στην Αίθουσα λέγοντας, αφού έχει βέβαια απασφαλίσει τη χειροβοµβίδα, ότι «αυτά που λέµε θα πρέπει καλύτερα να
τα ψάχνουµε προηγουµένως πιο σωστά», το αυτονόητο δηλαδή.
Και αναρωτιόµαστε όλοι εµείς που βρισκόµαστε σήµερα εδώ
γιατί µας µέµφεται ο ελληνικός λαός. Πολλοί εξ ηµών νοµίζω ότι
απαξιώνουµε οι ίδιοι αυτή τη σοβαρότατη κοινοβουλευτική διαδικασία και το σοβαρότατο έργο που γίνεται εδώ µέσα.
Ερχόµενη τώρα στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση έφερε αυτό το νοµοσχέδιο της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ακριβώς για να εξασφαλίσει µια
διαφορετική λειτουργία στη δηµόσια διοίκηση. Βεβαίως, εγώ δεν
θέλω να µηδενίζω τίποτα. Και στο παρελθόν υπήρχαν ανάλογες
προσπάθειες από πολλούς υπήρξαν ρυθµίσεις και για τη µείωση
της γραφειοκρατίας και για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής λειτουργίας σε πολλούς φορείς του δηµόσιου τοµέα. Όµως οι ρυθµίσεις αυτές είχαν αποσπασµατικό και ειδικό χαρακτήρα. Δεν
είχαν δηλαδή ποτέ το χαρακτήρα ενός νόµου-πλαισίου, όπως το
σηµερινό νοµοσχέδιο. Και θα αναφερθώ και στο ν. 2672/1998 και
στο προεδρικό διάταγµα 342/2003 που έδινε τη δυνατότητα της
επικοινωνίας των δηµόσιων Υπηρεσιών µέσω e-mail, καθώς επίσης και στη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος στο διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως επίσης και σε πολλές
διευκολύνσεις που γίνονται πλέον µέσω των ΚΕΠ, χάριν ακριβώς
των νέων τεχνολογιών. Οπωσδήποτε, βεβαίως, η δυνατότητα του
τηλεφωνικού κέντρου, του 1500, ήταν ένα βήµα που µας πήγε
πιο µπροστά. Σε κάθε περίπτωση όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το να υποβάλει ένας επιχειρηµατίας ή ένας πολίτης ένα
αίτηµα και να αιτείται την αποστολή ενός δικαιολογητικού, ενός
πιστοποιητικού µε φαξ ή µε κούριερ, αυτό σε καµµία των περιπτώσεων δεν συνιστά ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Επίσης, ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι µόνο το TAXISNET, µια επιτυχηµένη προσπάθεια ψηφιοποίησης όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο εξασφαλίζει
βέβαια καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στο οποίο αρκέστηκε και µόνον η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν έκανε όµως
καµµία προσπάθεια στα πεντέµισι χρόνια που κυβέρνησε πρόσφατα τη χώρα να προχωρήσει τις υπηρεσίες της κοινωνικής
ασφάλισης, της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης, να βάλει
µια τάξη σ’ αυτό το όργιο της πολεοδοµίας. Και, βεβαίως, υπάρχουν πλήθος άλλων υπηρεσιών που έχουν την ανάγκη της διάδρασης και της επικοινωνίας µεταξύ όλων των φορέων της
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δηµόσιας διοίκησης.
Το νοµοσχέδιο που φέρνουµε σήµερα επιτρέπει την ψηφιακή
λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης σ’ όλο το φάσµα του δηµόσιου τοµέα. Παίρνει τη δηµόσια διοίκηση από εκεί που ήταν, δηλαδή πολύ πίσω, για να την πάει εκεί που οι νέες τεχνολογίες
πλέον της το επιτρέπουν. Και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν σήµερα στον πολίτη να έχει ηλεκτρονικές συναλλαγές από το σπίτι
του, να αιτείται δηλαδή ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό, ένα δικαιολογητικό, και να παίρνει την απάντησή του άµεσα ή µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα και το αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού,
του ψηφιακού ή του έγχαρτου εγγράφου, το οποίο παίρνει, να
µπορεί να το χρησιµοποιήσει µε απόλυτη εγκυρότητα σ’ όλο το
δηµόσιο τοµέα. Αυτό είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ακούστηκαν πολλά βεβαίως σ’ αυτήν την Αίθουσα περί πρόχειρου νοµοσχεδίου. Μίλησαν για ευχολόγια, για αόριστο νοµοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν εισηγούµαστε
την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την έναρξη της
λειτουργίας τους στη δηµόσια διοίκηση. Αυτό έγινε τα προηγούµενα χρόνια. Σήµερα και η κοινωνία και η οικονοµία και η πραγµατικότητα µας έχουν φέρει περισσότερο µπροστά. Αυτό που
κάνουµε σήµερα είναι η πιστή εφαρµογή στην πράξη του άρθρου
5 Α’ του Συντάγµατος του 2001, καθώς επίσης και της απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2005, για την Ευρωπαϊκή «Στρατηγική 2020», όπου ήδη βρισκόµαστε πολύ πίσω.
Τι λέει το άρθρο 5 παράγραφος Α’ του Συντάγµατος; Λέει ότι
οι πολίτες έχουν το δικαίωµα της πρόσβασης στην Κοινωνία της
Πληροφορίας και ότι το κράτος, η πολιτεία οφείλει να τους εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι µια ολοκληρωµένη
προσπάθεια δηµιουργίας του θεσµικού υποβάθρου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και είναι µια ολοκληρωµένη προσπάθεια
επειδή ακριβώς αφορά όλο το φάσµα των φορέων του δηµοσίου
τοµέα οι οποίοι µάλιστα, για να προσαρµοστούν στο νοµοσχέδιο
αυτό, θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά και την οργάνωσή τους και
τη λειτουργία και τις υποδοµές τους και θα έλεγα και να προσαρµόσουν κατάλληλα το ανθρώπινο δυναµικό τους.
Αφορά όλο τον κύκλο της παροχής της ψηφιακής υπηρεσίας,
δηλαδή την αίτηση, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση και βεβαίως
και την παροχή. Το νέο νοµοσχέδιο εξισώνει πλήρως, σε ό,τι
αφορά την αποδεικτική ισχύ, το ηλεκτρονικό έγγραφο και το φυσικό έγγραφο και βεβαίως καλύπτει όλο το φάσµα των εµπλεκοµένων στις δηµόσιες συναλλαγές: τους επιχειρηµατίες, τους
πολίτες, τις άλλες δηµόσιες Υπηρεσίες. Κάνει λόγο για τις ηλεκτρονικές πληρωµές τόσο από τον πολίτη προς το κράτος όσο
και το αντίστροφο και διασφαλίζει πλήρως όλα τα δικαιώµατα
των πολιτών µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Από εκεί και πέρα βέβαια προβλέπει τις απαραίτητες οργανωτικές και λειτουργικές παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, τη Διυπουργική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις Γενικές
Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις ΟΔΕ που πρέπει
να γίνουν σε κάθε φορέα, ακόµη επίσης και την ενεργοποίηση
του τεχνικού γνωµοδοτικού συµβουλίου, προκειµένου σε κάθε
Υπηρεσία, σε κάθε φορέα, να δηµιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία για να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο στην πράξη.
Να πω επίσης ότι προβλέπει τη δηµιουργία της δικτυακής υποδοµής πανεθνικής εµβέλειας, στην οποία θα βασιστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Στο
ενιαίο δίκτυο Δηµόσιας Διοίκησης, το οποίο θα κάνει τη συγκέντρωση των αναγκών όλων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα
που έχουν ανάγκη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και βεβαίως
στο Εθνικό Σύστηµα Πληρωµών, που θα είναι το ταµείο που θα
πληρώνει το σύνολο των δαπανών που δαπανά το δηµόσιο για
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Μέσα απ’ αυτό το µοντέλο, που εισάγεται για πρώτη φορά, θα
διασφαλίσουµε δύο πράγµατα: Αφ’ ενός µεν την ποιοτική και την
τεχνολογική αναβάθµιση της δικτυακής υποδοµής του δηµόσιου
τοµέα και από εκεί και πέρα βεβαίως και την εξοικονόµηση πολύ
σηµαντικών πόρων µέσα από την καταγραφή των δαπανών, µέσα
από τη συγκέντρωση της ζήτησης, των αναγκών των υπηρεσιών
για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και επίσης µέσα από την ενεργο-
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ποίηση του ανταγωνισµού των τηλεπικοινωνιακών παρόχων,
ώστε να µπορέσουµε µέσα από ανοιχτές, δηµόσιες διαδικασίες
να πετύχουµε οικονοµίες κλίµακος. Υπάρχει η εκτίµηση ότι µπορούµε µ’ αυτόν τον τρόπο να µειώσουµε το τηλεπικοινωνιακό κόστος ολόκληρου του δηµοσίου, που σήµερα εκτιµάται σε 300
εκατοµµύρια το χρόνο, στο 50%. Δηλαδή, να πάµε από τα 300
εκατοµµύρια στα µόλις 150 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.
Όλες οι επιµέρους ρυθµίσεις που έγιναν όλα τα προηγούµενα
χρόνια, µε αποσπασµατικό τρόπο δυστυχώς, και κυρίως αυτές
στις οποίες αναφέρθηκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν µπορούν σε καµµία των περιπτώσεων να συγκριθούν µε το τι αντιπροσωπεύει αυτό το νοµοσχέδιο. Ακόµα και τις δράσεις τις
οποίες επαίρεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι ξεκίνησε, ερχόµαστε εµείς να τις στηρίξουµε όχι µόνο νοµοθετικά και θεσµικά, αλλά και µέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αναφέρθηκε και στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», στο εθνικό δίκτυο δηµόσιας διοίκησης, το οποίο παραλάβαµε το 2009 µε τη σύµβαση να έχει λήξει, χωρίς να υπάρχει
καµµία πρόνοια για τη συνέχισή του και κανένας σχεδιασµός για
το µέλλον του. Και όχι µόνο εξασφαλίσαµε τη βιωσιµότητά του
στο µέλλον –κάλυπτε τότε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια κτήριααλλά µπορέσαµε µέσα από σκληρές διαπραγµατεύσεις µε τους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να µειώσουµε σηµαντικά τις δαπάνες, σε ποσοστό άνω του 15%.
Ξεκινήσαµε τον σχεδιασµό για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, το οποίο προβλέπει την επέκταση της κάλυψης τριάντα τριών χιλιάδων κτηρίων του δηµοσίου τοµέα, και βεβαίως αναλάβαµε µία
υπολειτουργούσα µέχρι τότε εθνική πύλη Δηµόσιας Διοίκησης,
το λεγόµενο «ΕΡΜΗ», και την εντάξαµε στον επιχειρησιακό σχεδιασµό αυτού του νοµοσχεδίου. Όχι όµως µόνον αυτό. Κατορθώσαµε, θα έλεγα, να αξιοποιήσουµε αυτή την εθνική πύλη
Δηµόσιας Διοίκησης, για να εναρµονίσουµε στην πράξη την κοινοτική οδηγία 123/2006 που διασφαλίζει την ενάσκηση δύο βασικών, θεµελιωδών κοινοτικών ελευθεριών: της ελεύθερης
εγκατάστασης φυσικών και νοµικών προσώπων στον τριτογενή
τοµέα -αναφέρθηκε προηγουµένως η συνάδελφος κ. Μερεντίτη
στην πολύ σηµαντική υστέρηση που έχουµε στα ζητήµατα της
ανταγωνιστικότητας- και βεβαίως της ελεύθερης διακίνησης της
πληροφορίας.
Θα ήθελα να πω επίσης ότι αξιοποιώντας ακριβώς αυτή την
εθνική πύλη Δηµόσιας Διοίκησης συστήσαµε σ’ ολόκληρη την
Ελλάδα πενήντα τέσσερα επιχειρηµατικά νέα ΚΕΠ που δίνουν τη
δυνατότητα στους πολίτες να λαµβάνουν επαγγελµατική αδειοδότηση και βεβαίως να προβαίνουν στη σύσταση οµόρρυθµων
και ετερόρρυθµων εταιρειών, γιατί τα ΚΕΠ αυτά λειτουργούν και
είναι χρήσιµα ως «υπηρεσίες µιας στάσης».
Και όχι µόνον αυτό, αλλά υποστηρίζουµε και τη διαδικασία µετάπτωσης στο νέο back office σύστηµα των ΚΕΠ (e-kep ΕΡΜΗΣ).
Προβήκαµε στη διενέργεια δύο ανοιχτών διαγωνισµών για τη
διασφάλιση των δεδοµένων και για τη βελτίωση της λειτουργίας
των ΚΕΠ. Και βεβαίως έχουµε θέσει σε διαβούλευση σχέδιο που
αφορά την ψηφιοποίηση των συναλλαγών των πρώην νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που κι αυτά σαν υπηρεσίες έρχονται στα
ΚΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τεράστιες αλλαγές που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο αυτό δεν µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κάνοντάς το νόµο του ελληνικού κράτους περνάµε
από µια τυπολατρική γραφειοκρατία σε µια δηµόσια σύγχρονη
διοίκηση, που σέβεται και εξυπηρετεί τον πολίτη. Κάθε άλλο. Η
θεσµοθέτηση ακριβώς αυτού του θεσµικού πλαισίου θέλει να
άρει τα προσχήµατα και τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η Δηµόσια
Διοίκηση στη λειτουργία της.
Η προσπάθεια, όµως, δεν τελειώνει σε έναν ακριβώς και µόνο
νόµο. Θα έλεγα ότι ο ρόλος του προτεινόµενου νοµοσχεδίου που
ψηφίστηκε ήδη επί της αρχής είναι να αποτελέσει το εναρκτήριο
λάκτισµα σε έναν αγώνα, του οποίου το αποτέλεσµα και η επιτυχία θα κριθεί ακριβώς από την επιχειρησιακή εφαρµογή των διατάξεων του νοµοσχεδίου στην πράξη.
Όταν φέραµε το Πρόγραµµα «Διαύγεια», θυµάστε το περσινό
καλοκαίρι στο Κοινοβούλιο, υπήρχε πολύ µεγάλη δυσπιστία σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα για το εάν θα µπορέσει τελικά να εφαρ-
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µοστεί. Η Δηµόσια Διοίκηση δεν είχε συνηθίσει τον εαυτό της σε
µία οριζόντια, γενική και εκτεταµένη χρήση των νέων τεχνολογιών και πραγµατικά είχε φοβίσει το γεγονός ότι στην ουσία είχε
συνδεθεί η εκτελεστότητα πολλών αποφάσεων από τη δηµοσίευσή τους στο Πρόγραµµα «Διαύγεια». Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Πρόγραµµα «Διαύγεια» λειτούργησε, παρά
το γεγονός ότι λέγονταν τότε ότι θα συντριβεί όλο το σύστηµα
της έκδοσης αποφάσεων, πήρε σάρκα και οστά. Και το ίδιο ακριβώς θα γίνει και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα.
Και πραγµατικά το νοµοσχέδιο αυτό προβλέπει την έκδοση αρκετών πράξεων που θα εκδοθούν κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση. Όµως αυτές οι πράξεις υπάγονται σε ένα γενικότερο
πλαίσιο, σε ένα γενικότερο σχεδιασµό, που περιλαµβάνει τα
πάντα: Θεσµικά ζητήµατα, τεχνικά ζητήµατα, οργανωτικές και
λειτουργικές παρεµβάσεις και βεβαίως ανθρώπινο δυναµικό. Και
οπωσδήποτε την επιχειρησιακή διάσταση της υλοποίησης του
νοµοσχεδίου µε την αξιοποίηση φυσικά κονδυλίων και του ΕΣΠΑ.
Εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό το εξής, ότι ο νόµος σκοπεύει
να επανανακινήσει τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και
εποµένως δεν πρέπει ούτε να περιλαµβάνει τα πάντα, γιατί είναι
ένας νόµος-πλαίσιο, ούτε και µπορεί να περιλαµβάνει τα πάντα
γιατί το ρυθµιστικό πεδίο το οποίο αναφέρεται, ορίζεται ως επί
το πλείστον θα έλεγα, από τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών.
Εποµένως, θα πρέπει οι λεπτοµέρειες αυτού του νοµοσχεδίου
να οριοθετηθούν στην πράξη από δευτερογενείς πράξεις, που
θα εκδοθούν στη συνέχεια κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση. Και,
βεβαίως, θα πρέπει να δώσουµε τη µέγιστη δυνατή δυνατότητα
στο Συµβούλιο της Επικρατείας να ελέγξει τις όποιες πράξεις εκδοθούν προς εκτέλεση αυτού του νοµοσχεδίου, για να µην
έχουµε πρόβληµα µε τις όποιες αποφάσεις.
Να πω, βεβαίως, εδώ ότι είναι σε κάθε περίπτωση άνευ σηµασίας ο αριθµός των πράξεων που θα εκδοθούν και αυτό δείχνει,
εάν θέλετε, και την έλλειψη των επιχειρηµάτων από την πλευρά
της Αντιπολίτευσης.
Εµείς χειριζόµαστε αυτό το νοµοσχέδιο ως βασικό εργαλείο,
θα έλεγα, για να αλλάξουµε την ίδια τη δηµόσια διοίκηση και τη
νοοτροπία, που διέπει τη δηµόσια διοίκηση. Θεωρούµε, λοιπόν,
ότι θα µπορούσε σε πρώτη φάση η Αντιπολίτευση στο σύνολό
της να έρθει να συζητήσει ή και να καλωσορίσει, εάν θέλετε, την
έλευση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά δεν τόλµησε σε
καµµία των περιπτώσεων να το κάνει.
Για την εφαρµογή του έχουµε ετοιµάσει ένα ολοκληρωµένο
επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει ακριβή χρονοδιαγράµµατα και περιλαµβάνει και δράσεις για κάθε Υπουργείο και
για κάθε υπηρεσία χωριστά.
Να πω εδώ ότι ειδική µνεία θέλω να κάνω για τη διαρκή ανάγκη
κατάρτισης του προσωπικού, δηλαδή του στελεχιακού δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, που αποτελεί ένα ακριβώς σηµαντικό τµήµα του επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης αυτού του
νοµοσχεδίου. Σε συγκεκριµένο χρόνο που θα δίνεται από το επιχειρησιακό του σχέδιο, θα υπάρξει κατάρτιση όλων των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης στις ελάχιστες δεξιότητες και
γνώσεις, που απαιτεί το νοµοσχέδιο αυτό, στο να µπορεί κάποιος
να γίνει κοινωνός στο νέο αυτό περιβάλλον που µας φέρνει από
την εποχή της γραφειοκρατικής δηµόσιας διοίκησης στην εποχή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Και να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήµερα τόσο το
κράτος, όσο και η οικονοµία µας νοσούν. Εµείς, λοιπόν, το κράτος σήµερα το αλλάζουµε και το χρησιµοποιούµε ακριβώς για να
ανατάξουµε την οικονοµία µας. Συνεπεία αυτού θα µειωθεί και
το κόστος του δηµόσιου τοµέα, αλλά θα µειωθεί και το κόστος
του ιδιωτικού τοµέα, γιατί ο πολίτης και ο επιχειρηµατίας θα δαπανούν πολύ λιγότερο χρόνο, για να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν.
Επιπρόσθετα, µείωση των δαπανών θα επιτευχθεί και µε την
πρόβλεψη του νοµοσχεδίου για βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση
του εξοπλισµού και του λογισµικού του δηµόσιου τοµέα, αποφεύγοντας τις επαναλαµβανόµενες περιττές σπατάλες, όταν η
ανάγκη µπορεί να καλυφθεί από ήδη υφιστάµενες δυνατότητες.
Θέλω να µιλήσω µόνο για µερικές διατάξεις γιατί δεν έχω πολύ
χρόνο και να αναφερθώ πραγµατικά στην αναγκαιότητα της θέ-
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σπισης της θαλάσσιας µεταφοράς …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Στην πραγµατικότητα
δεν έχετε καθόλου χρόνο.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ωραία, τότε, κύριε
Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να µείνω µόνο στο άρθρο 41, µε το
οποίο ουσιαστικά κατοχυρώνουµε, θα έλεγα, το σαραντάωρο σε
όλο το δηµόσιο τοµέα, εξισώνοντας το βασικό ωράριο εργασίας
ανεξαρτήτως του τοµέα, στον οποίο εργάζεται ο εργαζόµενος
είτε του δηµοσίου είτε του ιδιωτικού.
Είµαι σίγουρη ότι η πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων αντιλαµβάνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την εξίσωση αυτή
ως µια βασική συνεισφορά του στην προσπάθεια που κάνουµε
για να ξεφύγουµε από την κρίση, παρά το γεγονός ότι αυτό συνεπάγεται οπωσδήποτε έναν πρόσθετο χρόνο εργασίας. Θα πρέπει, όµως, να έχετε και να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι η Κυβέρνηση
έχει ένα συνολικότερο πλάνο σε ό,τι αφορά το ωράριο εργασίας
των δηµοσίων υπαλλήλων, από το οποίο βεβαίως προκύπτουν,
όπως ανέλυσε προηγουµένως και ο Υπουργός, πρόσθετες εργατοώρες, που αν αναχθούν σε συγκεκριµένες θέσεις εργασίας,
ξεπερνούν τις σαράντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Εµείς συνδυάζουµε την επέκταση του ωραρίου µε την καθιέρωση της απογευµατινής λειτουργίας σε µερικές δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσιας αιχµής, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του
πολίτη. Η σηµερινή κατάσταση, πολλές φορές θα έλεγα δηµιουργεί προβλήµατα στον εργασιακό χώρο των εξυπηρετουµένων, καθώς αυτοί είναι υποχρεωµένοι να λείπουν από την
εργασία τους, για να µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες σε ό,τι αφορά τη δηµόσια διοίκηση. Να πω, βεβαίως,
εδώ ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει ακριβώς να ενισχύσει τις υπηρεσίες αιχµής, οι οποίες θα εφαρµόσουν το απογευµατινό ωράριο
µε µετατάξεις, οι οποίες σε συνδυασµό ακριβώς µε το νέο αυτό
ωράριο των υπαλλήλων θα µπορέσουν να κάνουν πράξη την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Να πω βεβαίως εδώ ότι µοιραία αυτή η επέκταση θα συµπαρασύρει και τη λειτουργία των παιδικών σταθµών, όπου η Κυβέρνηση καθιερώνει το σαραντάωρο. Αλλά να πω εδώ ότι για το
σύνολο των εργαζοµένων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς
σταθµούς οι οποίοι, όπως έχει αναλυθεί και από τη συζήτηση που
κάναµε µε τους φορείς στην επιτροπή είναι τριών ταχυτήτων το
νοµοσχέδιο, αλλά δεν παρεµβαίνει στο αυτονόητο, δηλαδή δεν
µπαίνει στη διαδικασία να ορίσει ποιος είναι ο χρόνος µε τον
οποίον θα απασχολείται το εκπαιδευτικό προσωπικό µε τα παιδιά. Θα είναι δηλαδή εκπαιδευτικός χρόνος και ποιος θα είναι ο
χρόνος προετοιµασίας; Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, εναπόκειται
στο φορέα που ασκεί την εποπτεία των παιδικών σταθµών να το
καθορίσει.
Από κει και πέρα, να πω ότι τα συστήµατα και οι υπηρεσίες παρουσιάζουν µια πολύ µεγάλη ανάπτυξη και µια πολύ µεγάλη βελτίωση. Η ίδια η Κυβέρνηση παρέχει υπηρεσίες e-government, οι
πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα προσφέρουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικού εµπορείου, πολλά πανεπιστήµια υπηρεσίες e-learning. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω εδώ είναι ότι ο κόσµος πλέον
έχει µικρύνει αισθητά χάριν της ψηφιακής τεχνολογίας, της δυνατότητας δηλαδή να ταξιδεύουµε µέσω ακριβώς των οπτικών
ινών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Εµείς αυτή την εποχή δεν θα πρέπει να µείνουµε αποµονωµένοι, δεν θα πρέπει να αποκλειστούµε. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουµε ακριβώς τους ρυθµούς µας, να ανοίξουµε το βήµα µας
και θα πρέπει να προσδιορίσουµε τις προτεραιότητές µας, τους
στόχους µας και να τολµήσουµε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Υφυπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): … γιατί αν δεν το
κάνουµε, η ιστορία αλλά και νοµίζω το µέλλον, θα είναι πολύ αυστηρό µαζί µας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα σας παρακαλώ το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Για ένα λεπτό;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό είναι αρκετό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί ποίου θέµατος;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα σας πω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Υφυπουργέ, πρέπει να ανακαλέσετε αυτά που είπατε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Γιατί,
κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαιτέρως προσβλητικά για ένα κοινοβουλευτικό κόµµα.
Είπε η κυρία Υφυπουργός ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού εισέβαλε στην Αίθουσα.
Κυρία µου, δεν γνωρίζετε ότι ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού είναι Πρόεδρος ενός κοινοβουλευτικού κόµµατος, και αυτός και όλοι εµείς οι Βουλευτές είµαστε εδώ µε την
ψήφο του ελληνικού λαού, όπως είστε και εσείς βεβαίως; Σας
παρακαλώ πάρα πολύ, για να τηρηθεί η τάξη, να ανακαλέσετε.
Δεν υπήρξε καµµία εισβολή του Προέδρου. Είναι ιδιαιτέρως προσβλητικά αυτά που είπατε και χαρακτηρίζουν εσάς και µόνο, δεν
θέλω να πω την Κυβέρνηση. Αλλά ζητώ να ανακαλέσετε. Διότι
εάν δεν υπάρξει ανάκληση, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να συνεχισθεί και η σηµερινή συζήτηση εδώ µέσα. Εµείς εδώ τι έχουµε
κάνει; Εισβολή; Τι είµαστε; Εισβολή έχουµε κάνει; Παρακαλώ να
επιστήσετε την προσοχή στην κυρία Υφυπουργό και να της ζητήσετε ως Προεδρείο να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα εδώ, λοιπόν, θα
κάνουµε διδακτορικά περί του τι µειώνει την…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν θεωρείτε ότι µειώνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εάν το θεωρείτε εσείς…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν αισθάνεστε ότι µειώνει;
Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, Αρχηγός κοινοβουλευτικού κόµµατος να εισβάλλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη! Εφ’ όσον το θέλετε …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ακούστε µε, κύριε Ροντούλη.
Λέω, λοιπόν, ότι εφ’ όσον το θέτετε, προφανώς αισθάνεστε
ότι…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς δεν το αισθάνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ έχω ακούσει πολλά
σε αυτήν την Αίθουσα είκοσι τρία χρόνια τώρα.
Εφ’ όσον το θέτετε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα κρίνει η κυρία Υφυπουργός αν θέλει να τροποποιήσει τη φράση της.
Αλλά θα πω και το εξής: Θα κρίνετε και εσείς τον τρόπο που
απευθυνθήκατε στην κυρία Υφυπουργό µε τη φράση «κυρία
µου».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν αποκαλούµε µε
αυτόν τον τρόπο. «Κυρία Υφυπουργέ», έτσι µιλάµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό το είπα στην αρχή, κύριε Πρόεδρε.
Είστε τόσο εύθικτος από το «κυρία µου» και δεν θίγεσθε από
το «εισέβαλε» και δεν ασχολείστε µε την εισβολή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και µε τα δυο θα ασχοληθώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, το λόγο έχει
η κυρία Υφυπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Επιµένω σε αυτό που
είπα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ανακαλώ τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα. Δεν θεωρεί ότι
προσέβαλε η κυρία Υφυπουργός. Και εσείς εµµένετε προφανώς
στο «κυρία µου».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ είπα «κυρία Υφυπουργέ». Το
«κυρία µου», αν θέλετε ως Προεδρείο, να το ανακαλέσω, το ανα-
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καλώ. Γιατί, είπα «κυρία Υφυπουργέ». Τώρα, αν καλώς το είπα ή
κακώς το είπα το «κυρία Υφυπουργέ», αφήστε να το κρίνει ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Υφυπουργός δεν ανακαλεί το «εισέβαλε». Θεωρεί ότι δεν είναι φράση που προσβάλει
τον Αρχηγό του κόµµατός σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγη ώρα
ο αξιότιµος Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης, απαντώντας
στον κ. Τσίπρα είπε ότι εθίγη ως κυβερνητικό στέλεχος και ως
πολίτης αυτής της χώρας, γιατί χαρακτήρισε ως δικτάτορα τον
Πρωθυπουργό της χώρας, αναφερόµενος στην περίπτωση Πινοσέτ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, ανοίγετε και άλλα θέµατα. Έγινε η παρέµβαση. Ακουστήκατε. Παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και εθίγη ο κ. Ραγκούσης. Ο κ. Ραγκούσης που είναι πολιτικός προϊστάµενος της κ. Τζάκρη δεν θίγεται, τη στιγµή που µιλάει για εισβολή στο Κοινοβούλιο
Αρχηγού κοινοβουλευτικού κόµµατος; Δεν θίγεται η Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κατεγράφη στα Πρακτικά. Παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν µπορείτε να µιλήσετε άλλο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι µείζον το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να διακόπτουµε τώρα
και να συζητάµε επ’ αυτού;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όπως, λοιπόν, ο κ. Ραγκούσης ζήτησε από τον κ. Σαµαρά να λογοδοτήσει γι’ αυτά που είπε ο κ.
Καµµένος και εγώ µε τη σειρά µου νοµιµοποιούµαι να ζητήσω
από τον κ. Ραγκούση να λογοδοτήσει για την Υφυπουργό του.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ λέω, λοιπόν, ότι
πάνω απ’ όλα σήµερα, αυτά είναι που πρέπει να διυλίζουµε, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε; Εδώ ακούστηκαν τροµερά πράγµατα σήµερα και από τον Αρχηγό σας για τον Πρωθυπουργό. Και
εσείς ασχολείστε τώρα µε το εάν «εισέβαλλε» ή δεν «εισέβαλλε».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εάν εγώ σας έλεγα ότι εισέβαλλε ο
κ. Παπανδρέου, τι θα λέγατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ! Ο ελληνικός λαός απαιτεί επί της ουσίας να είµεθα υπεύθυνοι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είδαµε και την υπευθυνότητα της
Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα φανεί ποίος είναι
υπεύθυνος. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αίσχος, ντροπή! Δεν ανακαλείτε!
Ποια νοµίζετε ότι είστε που δεν ανακαλείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ!
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας
Τριανταφυλόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς οι νέοι
Βουλευτές θα περιµέναµε από τους παλαιότερους θετικά παραδείγµατα και θετικές κοινοβουλευτικές πρακτικές. Πολλές
φορές, όµως, γινόµαστε µάρτυρες αρνητικών συµβάντων, όπως
ζήσαµε τις τελευταίες ώρες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, µε την ανοχή µέχρι αυτή
τη στιγµή του κ. Σαµαρά, προσπάθησε να διασύρει τον Πρωθυπουργό, ενώ αυτός βρισκόταν εκτός της χώρας. Αυτό κατά την
άποψή µου λέγεται πολιτική ανεντιµότητα.
Δεύτερον, δεν ακολούθησε καµµία κοινοβουλευτική πρακτική
και δεοντολογία. Τρίτον, περιεφέρθη πρώτα σε ραδιοφωνικούς
σταθµούς και µετά ήρθε να κάνει τη δήθεν καταγγελία. Αυτά
είναι αρνητικά παραδείγµατα για εµάς τους νέους. Κάποιοι δε,
θέλουν να µετατρέψουν την πολιτική σε τηλεπολιτική ή παραπολιτική και το Κοινοβούλιο σε τηλεοπτικό στούντιο. Ας κρίνει ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µόνο που έχω να πω –και να
κλείσω µε αυτή την παρατήρηση- είναι ότι σε αυτόν τον Πρωθυπουργό, σε αυτή την Κυβέρνηση δεν κολλάει ούτε λάσπη ούτε η
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συκοφαντία ούτε οι αθλιότητες.
Θα πω δύο κουβέντες για το νοµοσχέδιο.
Ζούµε σε ένα κράτος µε πολλά στερητικά άλφα, κράτος άδικο,
αναποτελεσµατικό, αντιπαραγωγικό, ανθρωποβόρο, κράτος στο
οποίο επικρατεί η αναξιοκρατία, κράτος το οποίο δεν υπηρετεί
τον πολίτη, αντίθετα ο πολίτης πληρώνει πολύ ακριβά αυτό το
κράτος.
Η συναλλαγή και η διαφθορά ανέρχονται κάθε χρόνο στα 20
δισεκατοµµύρια ευρώ. Και εµείς αναγκαζόµαστε να κόβουµε µισθούς και συντάξεις για να εξοικονοµήσουµε 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ.
Το ερώτηµα είναι θα αφήσουµε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί; Θα αφήσουµε τα πράγµατα να κυλήσουν ως έχουν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ )
Η άποψή µας είναι καθαρή και η απάντηση καθαρή: Όχι!
Θα πρέπει, όµως, να µας πουν αυτοί που δεν ψηφίζουν το νοµοσχέδιο: θέλουν να συνεχίζεται η ταλαιπωρία του ελληνικού
λαού; Θέλουν να συνεχιστεί η διαφθορά και η λειτουργία αυτού
του σπάταλου κράτους;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ακολουθήσουµε
αυτήν τη λογική. Προεκλογικά είπαµε ότι θα αλλάξουµε το κράτος. Προχωράµε σήµερα µε το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, γιατί θέλουµε να αλλάξουµε την αποτελεσµατικότητα αυτού του δηµόσιου τοµέα. Θέλουµε να κάνουµε ένα
κράτος σύγχρονο, αποτελεσµατικό. Θέλουµε να βάλουµε τέλος
στην καθηµερινή ταλαιπωρία του πολίτη. Θέλουµε να βάλουµε
τέλος στη συναλλαγή και τη διαφθορά.
Και αυτό όχι µε λόγια. Το έχουµε κάνει πράξη µε µια σειρά από
νοµοσχέδια, όπως είναι ο έλεγχος των προσλήψεων σε όλο το
δηµόσιο τοµέα από τον ΑΣΕΠ, όπως είναι η αξιοκρατική επιλογή
των προϊσταµένων οργανικών µονάδων του δηµοσίου, µε το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τη συγχώνευση και κατάργηση των υπηρεσιών και σήµερα µε το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όµως, δεν ψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο. Πιστεύω ότι κανένας σε αυτήν την Αίθουσα δεν έχει καταλάβει τους λόγους. Φαίνεται πως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
πάει σε κάθετη αντιπαράθεση µε την Κυβέρνηση, ακόµα και για
αυτονόητα θέµατα, διότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι το αυτονόητο.
Και βλέπουµε ότι ακόµα και σε αυτό η Νέα Δηµοκρατία είναι
απούσα. Είναι δυστύχηµα για τη χώρα να βρίσκεται η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση κατώτερη των περιστάσεων σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες.
Ο κ. Σαµαράς είναι στραµµένος µε το βλέµµα στο παρελθόν
και όχι στο µέλλον. Ένα παρελθόν που έφτιαξε έναν υπερδιογκωµένο δηµόσιο τοµέα, µε χιλιάδες συµβασιούχους προς ικανοποίηση ψηφοθηρικών και πελατειακών σχέσεων, αυξάνοντας το
κόστος της µισθοδοσίας του δηµοσίου µέσα σε πέντε χρόνια από
16 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 23 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είπε ο κ. Σαµαράς στο «Ζάππειο 2» ότι δεν δίνει συναίνεση για
την καταστροφή της χώρας. Μα, εσείς κύριε Σαµαρά καταστρέψατε τη χώρα. Γι’ αυτήν την καταστροφή δεν έχει ειπωθεί τίποτα
αυτές τις µέρες στην Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποσχεθήκαµε να βάλουµε βάσεις για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπου θα τηρούνται οι
αρχές της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.
Με το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δηµιουργούνται οι θεσµικές προϋποθέσεις για την επικοινωνία και την
συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τους φορείς
του δηµόσιου τοµέα, µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών.
Η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µε τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα, καθίσταται πραγµατικό δικαίωµα όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων, για την εξυπηρέτησή τους µε ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. Η παροχή της κάθε
δηµόσιας υπηρεσίας γίνεται απρόσωπη και είναι πλέον εφικτός
ο έλεγχος της νοµιµότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Με τις τροπολογίες που φέρνουµε σήµερα είναι σηµαντικό να
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στηρίξουµε και να βελτιώσουµε το µεγάλο νοµοθέτηµα του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προκειµένου να µπει στο δρόµο της οµαλής λειτουργίας του. Με τις λοιπές διατάξεις που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, αντιµετωπίζονται προβλήµατα που έχουν προκύψει κατά
την υλοποίηση του νέου διοικητικού χάρτη της χώρας και αυτό
είναι λογικό, γιατί µιλάµε για µία σηµαντική, επαναστατική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι ρυθµίσεις αυτές θα διευκολύνουν τη λειτουργία των καλλικρατικών δήµων και των περιφερειών, που δίνουν ένα µεγάλο
αγώνα υπό τις παρούσες συνθήκες οικονοµικής κρίσης, έτσι
ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις.
Καλώ, λοιπόν, όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου να ψηφίσουν
αυτό το νοµοσχέδιο, για να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη
του ελληνικού λαού απέναντι στο κράτος, που έπρεπε εδώ και
πολλά χρόνια να το είχαµε αλλάξει, απέναντι στο πολιτικό σύστηµα που έχει τρωθεί.
Είµαστε τώρα εµείς που βάζουµε τα θεµέλια και τις βάσεις για
µια νέα αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθηνών, ο κ.
Γιάννης Βούρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, πως τις τελευταίες ώρες γίναµε µάρτυρες µιας «συµπλοκής» -εντός εισαγωγικών, βέβαια,
η λέξη- µε ρίψεις βοµβών κρότου-λάµψης, µε αποτέλεσµα να θολώσει λίγο το τοπίο αυτής της συζήτησης ενός νοµοσχεδίου, που
θα το θεωρούσα ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συνέχεια της διαφανούς λειτουργίας του κράτους. Και είναι κρίµα, γιατί τα επιχειρήµατα που ακούγονται και από τις πλευρές των συναδέλφων της
κυβερνώσας παράταξης, αλλά και από τους άλλους συναδέλφους, νοµίζω πως είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για να βγάλουµε συµπεράσµατα τέτοια, ώστε το νοµοσχέδιο να καταστεί περισσότερο διαφανές, θα έλεγα, ως προς τις προθέσεις του, γιατί
ακούγονται και κάποιες απόψεις οι οποίες αµφισβητούν τους
στόχους του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Θα έλεγα πως το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµβάλλει ριζικά στον επαναπροσδιορισµό της σχέσης του
πολίτη µε την πολιτεία και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για ένα
κράτος φιλικό -γιατί κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, µέχρι τις µέρες αυτές, µόνο φιλικό δεν ήταν το
κράτος προς τον πολίτη- ένα κράτος ανοικτό και λειτουργικό,
ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου
κοινωνικής ζωής. Θα έλεγα πως δίνουµε ένα τέλος στην ταλαιπωρία, στην πολύωρη αναµονή, στις καθυστερήσεις, στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και βέβαια, στα φαινόµενα διαφθοράς
που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αναβαθµίζει τις δηµόσιες υπηρεσίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δύο τρόπους: Κατ’
αρχάς, µε την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη συναλλαγή φυσικών και νοµικών προσώπων µε το δηµόσιο και δεύτερον
-και
το ιδιαίτερα σηµαντικό για µένα προσωπικά- µε την καθιέρωση
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των δηµοσίων φορέων,
µε πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για
τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα, αλλά και για το ίδιο το
κράτος. Το κάθε φυσικό πλέον ή νοµικό πρόσωπο θα µπορεί από
το χώρο του να λαµβάνει κάθε είδους πληροφορία για δηλώσεις,
βεβαιώσεις, δικαιολογητικά και είναι σηµαντικό ότι περιορίζεται
µε αυτό τον τρόπο δραστικά η όποια ύποπτη συναλλαγή.
Με τη νέα νοµοθετική µεταρρύθµιση αναβαθµίζεται η ποιότητα
ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς -θα έλεγα αποκλεισµούς ακόµα και γεωγραφικούς- και ενθαρρύνεται η υγιής επιχειρηµατικότητα και η ανάπτυξη.
Ως προς το συγκεκριµένο άρθρο, στο οποίο αναφέρθηκαν συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες -και αναφέροµαι στο άρθρο 41κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό το ότι οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας είναι οι µέντορες, θα έλεγα, των
παιδιών µας. Θα έλεγα πως είναι οι θηλυκές και οι αρσενικοί
«Πυγµαλίωνες» που θα πάρουν αυτά τα παιδιά της προσχολικής
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ηλικίας από το χέρι να τα διδάξουν και να τα οδηγήσουν στο φωτεινό µονοπάτι της ζωής.
Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει απερίσπαστα -επειδή κυρίως
«ψυχ-αγωγούν», µε την έννοια της αγωγής της ψυχής- χωρίς ενοχικά σύνδροµα και µε τη συνείδησή τους, θα έλεγα, σε ισορροπία, να έχουν όλες τις καταστάσεις αυτές, που θα τους
δηµιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για να κάνουν
καλά τη δουλειά τους.
Θα πρέπει να σταθούµε µε µεγαλύτερη προσοχή ως προς τον
τρόπο που αυτοί λειτουργούν στο συγκεκριµένο ωράριο στο
οποίο τους οδηγούµε. Δεν είµαι βέβαιος ότι η ανάγκη για αύξηση
των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας πρέπει να εφαρµοστεί, λοιπόν
και σε αυτές τις περιπτώσεις των παιδαγωγών. Θεωρώ πως η
ποιότητα της εργασίας τους θα µειωθεί δραστικά.
Ο παιδαγωγός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάπλαση του
χαρακτήρα και της ψυχής, όπως είπα προηγουµένως, του παιδιού, γι’ αυτό και θεωρώ ότι δεν πρέπει µόνο να αισθάνονται
αυτοί οι ίδιοι λειτουργοί, αλλά και εµείς οι πολίτες, το κράτος, η
πολιτεία να τους βλέπει σαν τέτοιους, σαν ιδιαίτερα σηµαντικούς
λειτουργούς. Είναι µια εργασία που σκοπό έχει να υπερασπιστεί
τις αυξηµένες ανάγκες των παιδιών στην κρίσιµη αυτή εποχή που
ζούµε, σε αυτή την εποχή που επαναπροσδιορίζονται, θα έλεγα,
αξίες σηµαντικές για τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους.
Αυτοί οι παιδαγωγοί είναι ο κορµός, για να δηµιουργήσουµε υγιείς επόµενες γενιές.
Θεωρώ ότι είναι σηµαντική µεταβλητή η ποιότητα της εργασίας που προσφέρεται και όχι η ποσότητα -υπάρχουν, βέβαια, οι
σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, που δεν είναι της παρούσης
να τις αναφέρουµε- και θα έλεγα πως στην ποιότητα αρνητικό
ρόλο παίζουν και γνωστά προβλήµατα, που αυτά, όµως, λύνονται
σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι προβλήµατα υποδοµών, υπεράριθµων παιδιών και πάει λέγοντας.
Θα έλεγα πως στο άρθρο 41, στην εξαίρεση αυτή, µας φέρατε
µια τροπολογία και οµολογώ, κύριε Υπουργέ, πως δεν µπορώ να
τη µεταφράσω. Προστίθεται στην περίπτωση γ’ του άρθρου 41,
η φράση «καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού
προβλέπεται ειδικός εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές
διατάξεις».
Θα ήθελα, αν µας δίνει και το Προεδρείο τη δυνατότητα, να
µας µεταφράσετε αυτή τη φράση. Εγώ θα έλεγα πως στην περίπτωση των συγκεκριµένων παιδαγωγών, ίσως θα χρειαζόταν µια
αναλογική αύξηση ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή που θα έλεγα
ότι αναλογεί κάποια, αν θέλετε, αύξηση, αυτή είναι του ηµίωρου
και στη συγκεκριµένη εβδοµαδιαία, µια και µιλάµε για τις εβδοµαδιαίες αυξήσεις ωρών, αυτές να είναι δυόµισι ώρες το πολύ.
Αν κάτι τέτοιο εννοείτε µε τη συγκεκριµένη φράση, τη συγκεκριµένη τροπολογία, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Θα συνυπογράψω, βεβαίως έτσι και αλλιώς τη συγκεκριµένη τροπολογία,
έχοντας στο µυαλό µου αυτό που σας είπα προηγουµένως για
το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος ως προς την ποιότητα και όχι
ως προς την ποσότητα της σχέσης που αναπτύσσουν οι παιδαγωγοί µε τα παιδιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή κ. Γιάννη Βούρο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να απαντήσετε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
Φροντίστε, όµως, να πείτε κάτι που να ικανοποιήσει το Βουλευτή.
Μην πείτε κάτι και ανοίξουµε θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ικανοποιήσει,
πιστεύω, εν µέρει.
Θα πω µόνο ότι αυτή η προσθήκη, η βελτίωση αναφέρεται στις
κατηγορίες εκείνων των εργαζοµένων, που ρητά προβλέπεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τη νοµοθεσία ότι υπάρχει ειδικό εβδοµαδιαίο ωράριο, παραδείγµατος χάριν, στους εργάτες καθαριότητας, αποκοµιδής
απορριµµάτων των δήµων. Είναι ειδικό ωράριο, ανήκουν στα
βαρέα και ανθυγιεινά, τριάντα δύο ωρών, αν θυµάµαι καλά. Παραµένει τριάντα δύο.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μέχρι
πότε θα ισχύουν τα βαρέα και ανθυγιεινά; Δεν αποκλείεται να αλλάξει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ήταν ένα παράδειγµα. Όπου αναφέρονται ρητά. Υπάρχουν και άλλα
παραδείγµατα, πολλά παραδείγµατα. Υπάρχουν γιατροί του ΕΣΥ,
υπάρχουν γιατροί του ΙΚΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι, αλλά δεν αναφέρονται στα
άρθρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν µπορούµε να
τα αναφέρουµε όλα. Όπου αναφέρονται ρητά. Καλύπτουµε όλες
τις κατηγορίες, των οποίων το ωράριο αναφέρεται από ειδική νοµοθετική ρύθµιση ρητά ότι είναι ειδικό ωράριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ
να καταθέσω την άποψή µου όσον αφορά τη συµπεριφορά του
συναδέλφου βουλευτή, του κ. Καµµένου, την οποία θεωρώ
απρεπή απέναντι στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της χώρας,
όταν µάλιστα προσπαθούµε να ρίξουµε λάσπη, να καταγγείλουµε τον Πρωθυπουργό της χώρας για ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε το ακέραιο του χαρακτήρος του και όταν όλοι γνωρίζουµε ότι αυτή τη στιγµή πρέπει να έχουµε όλοι οι Βουλευτές τη
συνείδηση να στηρίξουµε την προσπάθειά του, για να βγάλει τη
χώρα από την κρίση.
Θεωρώ τη συµπεριφορά απαράδεκτη και θεωρώ ότι αυτή η
συµπεριφορά να πετάµε λάσπη, χωρίς αποδείξεις έχει παρέλθει,
δεν είναι σύγχρονη και αυτή η πολιτική στάση δεν είναι αποδεκτή
από την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρήση των νέων τεχνολογιών
και η αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη της πληροφορικής και των
επικοινωνιών προς όφελος της προόδου και της κοινωνικής ανάπτυξης αποτέλεσε αντικείµενο παρέµβασης όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις άνοιξαν το θέµα και έκαναν βήµατα, άλλοτε δειλά και άλλοτε περισσότερο αποφασιστικά. Τα ΚΕΠ, το ΚΕΠΥΟ, η «ΣΥΖΕΥΞΗ», η ηλεκτρονική κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων είναι δείγµατα αυτής της προσπάθειας, τα οποία, όµως, συνολικά σηµατοδοτούν και το χαµηλό επίπεδο του αποτελέσµατος σε σχέση µε τις ανάγκες της
κοινωνίας και των πολιτών.
Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε το καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργείο ζητά τη θεσµοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για
την καθιέρωση και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και για τη θεσµοθέτηση αυτής επιδιώκεται µε τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας: Πρώτον, η επικοινωνία και η συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα και δεύτερον, η αναδιοργάνωση της
εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του δηµοσίου.
Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η επένδυση
της τεχνολογίας της πληροφορικής και επικοινωνιών, ειδικά στην
παρούσα οικονοµική συγκυρία, µπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσεως και να συνεισφέρει στην υπέρβαση της ύφεσης.
Η µείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων δια µέσου
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής θα συµβάλλει σηµαντικά στη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος, που θα τονώσει την
επιχειρηµατικότητα και θα έχει θετικές συνέπειες για την εθνική
οικονοµία.
Η εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου θα συµβάλλει ταυτόχρονα στην ορθολογική κατανοµή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Θα έχει
θετικά αποτελέσµατα στη µείωση του προσωπικού της Δηµόσιας
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Διοίκησης και θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εφαρµογή της
όποιας επιλεγόµενης σχέσης εξόδου-εσόδου µε αυτήν.
Οι διατάξεις του νέου θεσµικού πλαισίου αποτελούν σηµαντικό
βήµα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δηµόσια Διοίκηση και στην κοινωνία. Χρειάζεται,
όµως, να γίνουν ακόµα πολλά για την αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης. Χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν διαρθρωτικές
αλλαγές, τις οποίες έχει προγραµµατίσει η ηγεσία του Υπουργείου, αλλά, κυρίως, χρειάζεται να τύχουν κατάλληλης εφαρµογής όλα όσα θα θεσµοθετούν, όπως και πολλά από αυτά που ήδη
έχουν θεσµοθετηθεί.
Θεωρώ, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να στρέψουµε την
προσοχή µας άπαντες -εµείς οι Βουλευτές, το Υπουργείο, οι περιφερειακές αποκεντρωµένες υπηρεσίες, η νέα αυτοδιοίκηση
που προέκυψε από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- στην καθηµερινότητα και
στην εφαρµογή του αυτονόητου, στην καθηµερινή λειτουργία
της ευρύτερης Δηµόσιας Διοίκησης και να βοηθήσουµε όλοι µαζί
στην επανεκκίνησή της. Η Δηµόσια Διοίκηση χρειάζεται την παρουσία και τη θετική συµβολή όλων µας. Χρειάζεται να ξεφύγουµε γρήγορα από τη διοικητική «ζάλη» που επικράτησε µετά
τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας και να αντιµετωπίσουµε
τα προβλήµατα της καθηµερινότητας µε θετικές, έξυπνες και
άµεσες παρεµβάσεις.
Η Δηµόσια Διοίκηση διαθέτει αρκετό έµπειρο και κατάλληλο
στελεχιακό δυναµικό, µε περίσσιο φιλότιµο, αρκεί να το πλησιάσουµε και να συνεννοηθούµε µαζί του. Όποτε και όπου αυτό το
έχουµε δοκιµάσει, κυρίως εµείς που προερχόµαστε από την αυτοδιοίκηση, είχαµε θεαµατικά αποτελέσµατα.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, δώστε άµεσα οδηγίες στους επικεφαλής υφισταµένους σας να ασχοληθούν µε την καθηµερινότητα
και να ανταποκριθούν στα αιτήµατα των πολιτών. Δεν χρειάζεται
να περιµένουν προσλήψεις ή µετατάξεις για να καλύψουν τα
κενά µιας υπηρεσίας. Μπορούν να αντιµετωπίσουν τις ελλείψεις
µε ανακατανοµή του υπάρχοντος δυναµικού και να διεκπεραιώσουν άµεσα τα «λιµναζόµενα» αιτήµατα των πολιτών. Εµείς οι
Βουλευτές γινόµαστε µάρτυρες παρόµοιων γεγονότων καθηµερινά και ουσιαστικά αυτές τις µαρτυρίες σας µεταφέρω.
Η προσδοκώµενη παραγωγικότητα στο δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν
θα µπορέσει να γίνει πραγµατικότητα, αν δεν έχουµε φροντίσει
να δώσουµε συγκεκριµένη, πρώτα απ’ όλα, δουλειά στους δηµοσίους υπαλλήλους και οδηγίες για τον τρόπο διεκπεραίωσής της,
για να αξιολογήσουµε µετά τα αποτελέσµατα και να κάνουµε τις
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Η Δηµόσια Διοίκηση στη χώρα µας υπήρξε και εξακολουθεί να
είναι «ο µεγάλος ασθενής», διότι χρησιµοποιήθηκε πάντα για το
συµφέρον αυτών που τη διοικούσαν και όχι των πολιτών που
έπρεπε και πρέπει να εξυπηρετεί.
Μπροστά σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία, που ουσιαστικά
στόχο έχει να δηµιουργήσει το θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
και καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι οφείλουµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει προς την
κατεύθυνση µιας νέας, αναδιαµορφωµένης, αποτελεσµατικής
δηµόσιας διοίκησης. Μιας διοίκησης µε σεβασµό στον πολίτη,
που θα παρέχει αναβαθµισµένες ποιοτικές και αποτελεσµατικές
υπηρεσίες, που θα λειτουργεί µε απόλυτη διαφάνεια, που θα παρακάµπτει τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που θα
εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα. Μιας νέας διοίκησης, που θα στηρίζεται στις ευκολίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και
θα στοχεύει στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, στη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, στην
ταχύτερη και ορθότερη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων,
στην ισότητα όσον αφορά την προσβασιµότητα, στην εξοικονόµηση χρόνου και ανθρώπινου δυναµικού. Η τεχνολογία το επιτρέπει και οι πολίτες το επιθυµούν.
Υποστηρίζω, λοιπόν, την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου
και καλώ όλους να πράξετε το ίδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Παπαδόπουλο.

10821

Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, ο κ. Λεβέντης.
Ορίστε, κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητώντας χθες επί της αρχής, είπαµε ότι έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο κατ’ αρχάς κρίνουµε θετικά όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διότι είναι κάτι για το οποίο έχουµε
αργήσει πολύ και οπωσδήποτε πρέπει να εκσυγχρονιστούµε, να
εναρµονιστούµε και να προχωρήσουµε.
Από εκεί και πέρα, όπως γίνεται πάντα, κοντά σε αυτό το νοµοσχέδιο µπήκαν κι ένα σωρό άλλα άσχετα νοµοσχέδια υπό
µορφή τροπολογιών. Πραγµατικά, είναι ολόκληρα νοµοσχέδια,
πλην, όµως, βλέπουµε ότι αυτή η εύκολη λύση έχει προτιµηθεί
συστηµατικά από όλες τις κυβερνήσεις και από την τωρινή.
Όσον αφορά τα άρθρα 1 ως 40, δηλαδή το πλαίσιο για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κρίνουµε θετικά, αλλά έχουµε να
κάνουµε και τις εξής παρατηρήσεις:
Στο κεφάλαιο Δ’ «Δικαιώµατα των προσώπων», άρθρο 7 έως
11, θέλουµε να εκφράσουµε τις επιφυλάξεις µας, κύριε Υπουργέ,
σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες; Εδώ ακόµα και εταιρείες-κολοσσοί
-αναφέρθηκε και χθες από πολλούς και από εµάς- όπως είναι η
«SONY», είδαµε ότι έχουν τέτοια ευάλωτα συστήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολύ περισσότερο µια χώρα σαν τη δική
µας, που δεν έχει αυτές τις δυνατότητες.
Ύστερα, ο τύπος των διοικητικών πράξεων που θα επιτρέπεται
να υποβάλονται ηλεκτρονικά, θα προσδιοριστούν ειδικότερα
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού και θα
έχουµε τριάντα κοινές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα, όπως γίνεται άλλωστε και µε µια σειρά άλλα νοµοσχέδια. Αυτό είναι κάτι που τελικά φτάνει να είναι ανεφάρµοστο.
Στο άρθρο 24 «Προσδιορισµός του χρόνου παραλαβής και
υπολογισµός των προθεσµιών παραλαβής» δεν µας ορίζεται ποιο
θα είναι το ανώτατο χρονικό περιθώριο για τη διεκπεραίωση της
ηλεκτρονικής υπόθεσης και αν το συγκεκριµενοποιήσετε, θα
υπάρχουν επιπτώσεις αν αυτό δεν ισχύσει; Σκοπός πρέπει να
είναι να δηµιουργηθεί και το αίσθηµα εµπιστοσύνης στους πολίτες και το αίσθηµα καθήκοντος στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ξέρουµε τι αβελτηρίες υπάρχουν, τι καθυστερήσεις και, κυριολεκτικά, αγανάκτηση των πολιτών από τη γραφειοκρατία και µε
τον τρόπο που λειτουργεί στον τόπο µας.
Στο άρθρο 32 «Έκδοση αναγνωριστικών διαπιστευτηρίων και
διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας» αναφέρεται ότι κατά την
εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα αναγνωριστικά, που απαιτεί κάθε φορέας του δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, το είπαµε και χθες. Λέτε ότι κατά την εγγραφή
στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται
τα αναγνωριστικά που απαιτεί κάθε φορέας του δηµοσίου. Δηλαδή, κάθε φορέας θα έχει ξεχωριστά αναγνωριστικά;
Δεν µπορούµε να έχουµε ένα κοινό αναγνωριστικό για όλους
τους φορείς; Καταλαβαίνετε τι κοµφούζιο θα δηµιουργηθεί;
Εσείς πρώτα-πρώτα θα µπερδευτείτε και θα ταλαιπωρηθείτε και
κατ’ εξοχήν θα ταλαιπωρηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Νοµίζω
ότι είναι εύλογο αυτό.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα, στα οποία διαµορφώνονται
και οι βασικές µας διαφωνίες, στο άρθρο 41 «Ώρες εργασίας
υπαλλήλων δηµοσίου, ΟΤΑ κλπ. Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου
Δικαίου», ο κύριος Υπουργός για επικοινωνιακούς λόγους παρουσίασε ότι µε την αύξηση των ωρών στο δηµόσιο θα εξοικονοµηθούν σαράντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Από πού
προκύπτει αυτό;
Όσον αφορά την αύξηση των ωρών, θα µπορούσαµε να είµαστε θετικοί. Δεν είναι το θέµα να αυξηθούν κατά µισή ή µία ώρα
οι ώρες εργασίας. Το θέµα είναι πώς αυτές οι ώρες αξιοποιούνται, τι αποτελέσµατα έχουµε, πόσο ο υπάλληλος εργάζεται µέσα
σε διαδικασίες, µε ορισµένες προδιαγραφές, ώστε να είναι αποτελεσµατικός. Το πρόβληµα δεν είναι ότι, επειδή στον ιδιωτικό
τοµέα δουλεύουν περισσότερες ώρες, πρέπει να αυξήσουµε και
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τις ώρες στο δηµόσιο. Απεναντίας, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να
ελαττωθούν και έτσι να εξοικονοµηθούν θέσεις εργασίας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυξάνοντας τις ώρες εργασίας δεν αυξάνετε τις θέσεις εργασίας, το αντίθετο µάλιστα.
Επιπλέον -το είπαµε και εµείς χθες το είπαν και άλλοι πολλοίδεν µπορεί σε ορισµένα επαγγέλµατα, όπως είναι νηπιαγωγοί,
όπως είναι οι εργαζόµενοι στους βρεφονηπιακούς σταθµούς να
βάλουµε τους εργαζοµένους να δουλεύουν οκτάωρα, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα κυριολεκτικά θέλει ζουρλοµανδύα, δεν µπορεί να αντέξει κανένας.
Τα παιδιά είναι ό,τι εκλεκτό έχουµε, ό,τι εξαιρετικό υπάρχει,
αλλά παρ’ όλα αυτά, είναι ζωηρά, είναι ανήσυχα και κάθε µικρό
παιδί έχει τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις. Θέλει το νηπιαγωγό, τη βρεφονηπιοκόµο να είναι και αποκλειστική του µητέρα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν έχετε τριάντα τέτοια παιδιά,
ζωηρά, ανήσυχα και απαιτητικά –όπως τα έχουµε και καλοµαθηµένα εµείς οι Έλληνες- ότι δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα
τόσες πολλές ώρες οι άνθρωποι αυτοί. Είναι λοιπόν δυνατόν να
δουλεύουν τόσες ώρες; Υπάρχουν διεθνής standards, άλλωστε,
για το πόσα παιδιά αναλογούν σε κάθε νηπιαγωγό, που φαίνεται
ότι δεν τηρούνται στην Ελλάδα, αφού όλοι γνωρίζουµε και το τι
παρατυπίες γίνονται.
Σκοπός είναι να αυξήσουµε το ωράριο εργασίας µε αµφίβολη
αποτελεσµατικότητα του µέτρου αυτού ή να λύσουµε τα ουσιαστικά προβλήµατα των παιδικών σταθµών και ιδιαίτερα αυτήν την
περίοδο που οι πολίτες αναγκάζονται και υποχρεωτικά να στραφούν προς τους δηµόσιους δηµοτικούς σταθµούς; Εµείς είµαστε
σύµφωνοι να στραφούν, αλλά να δοθούν και οι δυνατότητες εκεί,
για να γίνεται σωστή η δουλειά και να είναι και οι συνθήκες εργασίας τουλάχιστον υποφερτές για τους εργαζόµενους –για να
µην πω ιδανικές, όπως θα οφείλαµε να τους εξασφαλίσουµε.
Στο άρθρο 42, στα θέµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, το είπαµε και εχθές, κύριε Υπουργέ, ότι βρήκατε µία ευκαιρία να βάλετε εδώ το θέµα της διαχείρισης και βέβαια, βάζετε
τον ιδιωτικό τοµέα. Δεν θα είχαµε κατ’ αρχάς αντίρρηση, από τη
στιγµή που ο ιδιωτικός τοµέας έχει ήδη εµπλακεί σε µία σειρά
από αυτές τις διαδικασίες.
Πλην όµως, κύριε Υπουργέ, δεν αντιµετωπίσατε το πρόβληµα
των απορριµµάτων. Το βλέπουµε και το ζήσαµε στην Κερατέα
και το ζούµε κάθε µέρα και επειδή είµαι από την Ελευσίνα και το
Θριάσιο, όπου αθροίζονται εκεί όλα τα σκουπίδια και θα εξακολουθούν να αθροίζονται για γενεές γενεών, πρέπει να κάνετε κάτι
άλλο. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Ασφαλώς, κανένας δεν θέλει να έχει τα σκουπίδια στην αυλή
του, όταν ξέρει αυτό που γίνεται, αυτήν την απαράδεκτη, την
εφιαλτική κατάσταση. Πρέπει να αναλάβετε ευθύνες, κύριε
Υπουργέ. Δεν µπορεί να το παραπέµπετε «από τον Άννα στον
Καϊάφα» και να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση.
Ασφαλώς ό,τι είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει µε τον καλύτερο
τρόπο. Αν αποφασιστεί τα σκουπίδια να µείνουν στην Αττική και
όχι να πηγαίνουν έξω από την Αττική, τότε πρέπει να προσπαθήσουµε να εξασφαλιστούν κατ’ αρχάς οι χώροι. Δεν είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση το πρώτο που πρέπει να δούµε εδώ
πέρα, αλλά τι θα κάνουµε µε τα σκουπίδια. Αυτό, λοιπόν, δεν έχει
λυθεί και φοβάµαι ότι δεν έχετε και εσείς ως Κυβέρνηση –δεν
λέω εσάς προσωπικά- δεν έχετε το σθένος να το αντιµετωπίσετε
όπως θα οφείλατε.
Επίσης, υπάρχουν κι άλλα προβλήµατα, όπως είναι η αποχέτευση. Ιδιαίτερα στην ανατολική και δυτική Αττική δεν υπάρχει
ούτε ένα µέτρο αποχέτευσης ουσιαστικά. Όλα αυτά µεταφέρονται συνεχώς στο µέλλον, γιατί δεν έχουµε αποφασίσει τι θα κάνουµε και ως πολίτες και ως Αυτοδιοίκηση, προ παντός, όµως,
ως Κυβέρνηση, γιατί η κύρια ευθύνη είναι δική σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 46 βάζετε ρύθµιση, όπου για να συµµετάσχει κάποιος σε τεστ δεξιοτήτων για διορισµό στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο 40
ευρώ. Αυτήν την εποχή, µάλιστα, αυτό το παράβολο καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που οπωσδήποτε θα πρέπει να αποτραπεί, δεν
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πρέπει να πληρώνει κάποιος για να κάνει ένα τεστ για να προσληφθεί στο δηµόσιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίζουµε µε τον
Ανεξάρτητο Βουλευτή, Βουλευτή Αχαΐας, τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πόσοι οµιλητές έχουν µείνει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Με τη βοήθεια του
Προεδρείου ή του Θεού; Γιατί εδώ δεν µπορεί κανείς να καταλάβει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα βοηθήσουµε και εµείς, να τελειώσουµε µια ώρα αρχύτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίναµε µάρτυρες πριν λίγες
ώρες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα µίας θλιβερής διαδικασίας, µιας
θλιβερής παράστασης, η οποία πραγµατικά έπληξε, θεωρώ καίρια, το θεσµό του Κοινοβουλίου. Βεβαίως, δεν µένει παρά να δώσουµε συγχαρητήρια σε όσους τη διέπραξαν, γιατί είναι βέβαιο
ότι στα βραδινά κανάλια θα παίξουν πρώτη είδηση και σε µια περίοδο που αυτή εδώ η χώρα έχει ανάγκη άλλα πράγµατα, εκτός
από αυτές τις αντιπαραθέσεις.
Σε τελευταία ανάλυση, επιτέλους ας αφήσουµε αλώβητο αυτό
εδώ το χώρο, το µοναδικό χώρο που µπορεί να προσφέρει Βήµα,
χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς υστεροβουλίες, τουλάχιστον να αναπτυχθεί ένας διάλογος, να αναπτυχθεί µια συνεννόηση, να διερευνηθεί η συναντίληψη για το τι πρέπει να γίνει σε αυτήν εδώ
τη χώρα, ούτως ώστε να µπορέσουµε τουλάχιστον να έχουµε µια
αµυδρή ελπίδα ότι µπορούµε να ξεπεράσουµε τον κάβο.
Η Δηµοκρατική Αριστερά πραγµατικά δηλώνει ότι θλίβεται γι’
αυτά τα οποία έλαβαν χώρα τις προηγούµενες ώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες τοποθετηθήκαµε σαφέστατα –το είπε και ο σύντροφός µου, ο Θανάσης Λεβέντης, προηγουµένως- επί της αρχής του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και
είπαµε ότι από το 1 έως το 40 είµαστε υπέρ, δηλώσαµε υπέρ, µε
την αναµονή, βεβαίως, της κατάθεσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου εκ µέρους του κυρίου Υπουργού.
Όµως, πρέπει να τοποθετηθούµε και στα υπόλοιπα άρθρα του
νοµοσχεδίου, γιατί πραγµατικά υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις.
Πρώτα από όλα, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα στην τοποθέτησή
σας, προσπαθήσατε να δικαιολογήσετε αυτήν την πανσπερµία
νοµοθετικών παρεµβάσεων, τροπολογιών και µεταρρυθµίσεων
του νόµου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αναφέροντας –εγώ θα το δεχτώκαλόπιστα ότι πραγµατικά είναι µια διαδικασία η οποία θέλει µια
συνεχή βελτίωση µέσα από τη λειτουργία στην πράξη του συγκεκριµένου θεσµού. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι
µόνο έτσι. Είναι κενά, τα οποία έχουν προκληθεί από σοβαρότατες αβλεψίες του Υπουργείου σας και βεβαίως, έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της µη έγκαιρης διαβούλευσης µε τους δηµάρχους.
Θέλω να σας πω το εξής, τουλάχιστον να αλλάξετε τον τρόπο
διαβούλευσης. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα συµµετοχής των
πολιτών στη διαβούλευση των συγκεκριµένων άρθρων, δηλαδή
τουλάχιστον µην αναρτάτε για διαβούλευση τα άρθρα του
Υπουργείου σας ως άρθρα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ξέρετε
ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήµαρχοι αυτήν τη στιγµή οι οποίοι
δεν γνωρίζουν για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»;
Θέλετε να σας πω µία περίπτωση; Η περίπτωση της τροποποίησης του άρθρου για την εκλογή του «Συµπαραστάτη του Δηµότη». Υπάρχουν πάρα πολλοί δήµαρχοι, οι οποίοι δεν το
γνωρίζουν. Επειδή αναφέρθηκα σε αυτήν την τροποποίηση και
επειδή είστε παρών -έκανα τοποθέτηση την προηγούµενη βδοµάδα, όταν συζητήθηκε το συγκεκριµένο άρθρο, αλλά δυστυχώς
δεν ήσασταν παρών ούτε εσείς ούτε άλλος αρµόδιος του Υπουργείου- το συγκεκριµένο άρθρο, έτσι όπως το τροποποιήσετε, θα
το επανατροποποιήσετε, γιατί δυστυχώς δεν είναι ορθή η ρύθµιση την οποία επιφέρατε.
Έχουµε υποβάλει ερώτηση ως Δηµοκρατική Αριστερά εγκαίρως, µήπως και προλάβουµε τη συγκεκριµένη ρύθµισή σας.
Ανέφερα την προηγούµενη φορά, απευθυνόµενος σε σας, ότι
φέρνετε µία τροπολογία, µε την οποία το µόνο που κάνετε είναι
να µετατρέψετε από «αποκλειστική προθεσµία», σε «ενδεικτική
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προθεσµία» την εκλογή του «Συµπαραστάτη του Δηµότη», δίνοντας τη δυνατότητα στους δήµους να συνεχίσουν τη διαδικασία,
µέχρις ότου φθάσουν στο σηµείο της εκλογής, µέχρις ότου δηλαδή ωριµάσουν οι τοπικές συνθήκες προκειµένου να εκλέξουν
«Συµπαραστάτη του Δηµότη».
Παραβλέψατε, όµως, κρίσιµα ζητήµατα. Ανέφερα χαρακτηριστικό παράδειγµα την προηγούµενη φορά. Εκλεγείς δηµοτικός
σύµβουλος παραιτήθηκε και εκλέχθηκε «Συµπαραστάτης του Δηµότη». Αυτό το είχατε προβλέψει; Υπάρχει πρόβλεψη ότι δεν
µπορεί να εκλεγεί «Συµπαραστάτης του Δηµότη» εκλεγείς δηµοτικός σύµβουλος. Την περίπτωση παραίτησης δηµοτικού συµβούλου, για να εκλεγεί, δεν την προβλέψατε. Αυτό είναι το
πρώτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κατανοώ τι λέτε. Όµως, ξέρετε
ποιες είναι οι διαδικασίες και οι διεργασίες που υπάρχουν στην
τοπική κοινωνία.
Δεύτερον, ας πούµε ότι η τοπική κοινωνία, το δηµοτικό συµβούλιο, ωριµάζει στο τρίτο έτος της θητείας του. Η θητεία του
«Συµπαραστάτη του Δηµότη» θα είναι για ένα χρόνο; Η πρόταση
την οποία σας είχαµε κάνει, προκειµένου να ενισχυθεί το κύρος
του «Συνηγόρου του Δηµότη», είναι να µη συµβαδίζει η θητεία
του «Συµπαραστάτη του Δηµότη» µ’ αυτή τη θητεία του δηµοτικού συµβουλίου.
Αυτά θα τα βρείτε και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί δεν δίνετε
τη δυνατότητα στις δηµοτικές αρχές, στα δηµοτικά συµβούλια,
να επανεκκινήσουν τη διαδικασία εκλογής του «Συµπαραστάτη
του Δηµότη», γιατί σας λέω µετά λόγου απολύτου γνώσεως ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις τα πρόσωπα τα οποία είχαν
βάλει υποψηφιότητα γι’ αυτό το θεσµό, δυστυχώς µέσα από ατυχείς χειρισµούς και απειρία, αν θέλετε, των δηµοτικών αρχών,
του δηµοτικού συµβουλίου, ουσιαστικά έχουν «καεί» και δεν
υπάρχει περίπτωση να εκλεγούν χωρίς την ανανέωση.
Υπάρχουν και άλλες παρεµβάσεις που θα χρειαστεί να κάνετε.
Χρειάζεται ριζική αναθεώρηση το θεσµικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ σε
όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγµή, µέσα στην κρίση, θέλουν οι
ΔΕΥΑ να επιτελέσουν κοινωφελές έργο, να ακολουθήσουν µία
ειδική τιµολογιακή πολιτική και δεν µπορούν. Υπάρχει πρόβληµα,
γιατί δεν το προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο.
Τρίτη παρέµβαση που πρέπει να κάνετε είναι η εξής: Πρέπει
να θεσπίσετε νέους κανόνες για κάποια ζητήµατα, τα οποία είναι
κρίσιµα επίσης αυτήν την περίοδο. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει
ένα θεσµικό πλαίσιο κινητροδότησης στη διαδικασία διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Δεν υπάρχει τέτοια κινητροδότηση.
Η τρίτη περίπτωση αφορά νέες µορφές που πρέπει να λειτουργήσουν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της λεγόµενης «ανταλλακτικής οικονοµίας». Εδώ πρέπει να υπάρχει και
παρέµβαση του Υπουργείου Οικονοµικών. Ξέρετε ότι σε πολλές
περιπτώσεις εφαρµόζεται, δίχως να υπάρχει ειδικό θεσµικό πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, δηλώνοντας ότι βάσει αυτών των
οποίων ανέφερε ο Θανάσης Λεβέντης στην τοποθέτησή του, δεν
θα είµαστε θετικοί στο άρθρο 41, αλλά ούτε και αρνητικοί, µε την
έννοια ότι εµείς πραγµατικά δεν έχουµε, σαν Δηµοκρατική Αριστερά, το πρόβληµα να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της ίσης µεταχείρισης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Όµως, θεωρούµε ότι
αυτή η οριζόντια τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο όσον
αφορά τα ωράρια, δεν µπορεί να µας βρει σύµφωνους.
Θα ήθελα να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς
διαχειριζόµαστε το υφιστάµενο ωράριο στις δηµόσιες υπηρεσίες. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρεσίες όπου
πραγµατικά οι υπάλληλοι λιώνουν στη δουλειά. Να σας αναφέρω
παραδείγµατα; Όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
όπου και να βρίσκονται είτε είναι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είτε
είναι δικαστικοί υπάλληλοι! Δεν είναι, αν µη τι άλλο, άδικο για κάποιους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγµατικά δουλεύουν
χωρίς σταµατηµό; Εγώ αναφέρω αυτά τα οποία γνωρίζω πάρα
πολύ καλά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Και οι νοσηλευτές!

10823

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Βεβαίως! Οι νοσηλευτές ακόµα περισσότερο! Θεωρώ ότι περιλαµβάνονται στις εξαιρέσεις τουλάχιστον! Και αν δεν περιλαµβάνονται, είναι λάθος! Από την άλλη
πλευρά του νοµίσµατος, θεωρούµε άδικο το να εξισώνονται όλοι
εκείνοι οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν πραγµατικά.
Όσον αφορά δε την πρόβλεψή σας για τη συµµετοχή των ιδιωτών στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, πάλι χωρίς να έχουµε
ταµπού όσον αφορά τη συµµετοχή ιδιωτών –έτσι κι αλλιώς, τηρείται- θα ψηφίσουµε και σ’ αυτό το άρθρο «παρών», υιοθετώντας την πρόταση της ΚΕΔΚΕ, όσον αφορά τη χρήση, τη
λειτουργία του µεικτού συστήµατος, το οποίο είναι πολύ πιο ευέλικτο και το οποίο είναι δοκιµασµένο στην πράξη και έχει αποδώσει ακόµα και σε εκείνες τις περιοχές που υπάρχουν
ιδιοµορφίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνουµε τη µαραθώνια συνεδρίαση µε τον τελευταίο
οµιλητή κ. Δηµήτρη Καρύδη. Ο κ. Καρύδης έχει αυτοσυγκράτηση
και ελπίζουµε να ολοκληρώσει µέσα στο χρόνο που έχει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πήρα το λόγο για να κάνω µία παρέµβαση σχετικά µε την τροπολογία για την πρώην ΤΥΔΚ Πειραιά που έθεσε ο συνάδελφος
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζώης, µεταφέροντας στο
Κοινοβούλιο θέσεις και απόψεις του Δηµάρχου Πειραιά κ. Βασίλειου Μιχαλολιάκου.
Τα όσα υποστηρίζει ο κ. Μιχαλολιάκος ότι δήθεν διώκεται πολιτικά από την Κυβέρνηση µας προκαλούν κατάπληξη. Είναι
έωλα, αστεία και φανταστικά. Η Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν διώκει
πολιτικά το Δήµαρχο Πειραιά, αλλά έµπρακτα έχει αποδείξει την
υποστήριξή της προς το Δήµο, δίνοντας έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 3 εκατοµµύρια ευρώ από την πρώτη στιγµή ανάληψης των
καθηκόντων.
Πολύ δε περισσότερο, δεν διώκουµε πολιτικά τον κ. Μιχαλολιάκο όλοι εµείς οι Βουλευτές της Α’ και Β’ Πειραιά, ανεξαρτήτως
κόµµατος και ειδικά οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
όλοι οι Δήµαρχοι των νησιών της νησιωτικής περιφέρειας της περιοχής µας.
Το αίτηµα που υποβάλαµε όλοι εµείς, δώδεκα Βουλευτές και
οκτώ δήµαρχοι, περί µετάταξης του προσωπικού της ΤΥΔΚ Πειραιά, από το Δήµο Πειραιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά,
πιστεύουµε ότι είναι δίκαιο και τιµά τον Υπουργό κ. Ραγκούση,
που το αποδέχθηκε και το έφερε προς ψήφιση.
Όλοι πιστεύουµε ότι µόνο µ’ αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται αποτελεσµατικότερα και πιο ουσιαστικά η τεχνική υποστήριξη που
προσφέρει η πρώην ΤΥΔΚ στην εκπόνηση µελετών και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων, που είναι αναγκαία και
απαραίτητα για την πρόοδο και την ανάπτυξη της νησιωτικής µας
περιφέρειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε συνάδελφε της Νέας Δηµοκρατίας, αγαπητέ κύριε Ζώη,
θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο µόνος που διώκει πολιτικά τον κ. Μιχαλολιάκο είναι ο ίδιος του ο εαυτός και η αλαζονεία που επιδεικνύει να «γράφει στα παλαιότερα των υποδηµάτων» του ένα
καθολικό αίτηµα όλων των Βουλευτών και των Δηµάρχων. Όλοι
αναρωτιόµαστε –ειλικρινά σας το λέω- γιατί το κάνει αυτό και
γιατί έχει αυτήν την επιµονή. Μην υποστηρίζετε, λοιπόν και µη
φέρνετε στη Βουλή αιτιάσεις που υποτιµούν βαθιά, κατά τη
γνώµη µου, τη δηµοκρατική διαδικασία και τη θέληση των τοπικών κοινωνιών και στην ουσία εκθέτουν τη Νέα Δηµοκρατία.
Μ’ αυτά τα λόγια, σας καλώ να υπερψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουρ-
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γέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
δεν θα δευτερολογήσω. Απλώς ζήτησα να ενηµερώσω το Σώµα
ότι, όπως είχαµε δεσµευτεί, θα δώσουµε στα Πρακτικά, προκειµένου να µοιραστεί σε όλους τους συναδέλφους, ένα σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου για την εφαρµογή του νόµου, το οποίο
απλώς διευκρινίζω ότι δεν είναι το τελικό. Θα γίνει διαβούλευση
και θέλουµε τη συµβολή και τις προτάσεις όλων για την όσο το
δυνατόν καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη τελική διαµόρφωση
αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν σχέδιο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Ζώη,
έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Έθεσε ένα θέµα ο κύριος Υπουργός και θα
ήθελα να πω κάτι.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά αυτό το σχέδιο το οποίο καταθέσατε και στο οποίο µας προσκαλέσατε να συµµετέχουµε και να
πούµε τις απόψεις µας, µε ποια µορφή θα γίνει αυτή η συζήτηση
και αυτή η διαβούλευση; Θα συσταθεί κάποια διακοµµατική επιτροπή; Θα µας καλέσετε; Μόνο αυτή τη διευκρίνιση θα ήθελα να
µας κάνετε, γιατί εσείς κλείσατε τη συζήτηση µ’ αυτό το θέµα και
θέλουµε να το γνωρίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είναι εύλογο το ερώτηµα. Αυτό που θα προσπαθήσουµε να κάνουµε εµείς είναι να
έρθουµε σε επικοινωνία µε όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
την επόµενη εβδοµάδα και να συνεννοηθούµε για το αν και κατά
πόσο υπάρχει όντως, γιατί µπορεί, για παράδειγµα, να θεωρηθεί
πλήρες και επαρκές κ.λπ. και ανάλογα θα αποφασίσουµε. Μπορεί να γίνει και αυτό που είπατε. Είµαστε ανοιχτοί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Ροντούλης έχει
το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµά µου
είναι το εξής: Γιατί το φέρατε τώρα στο τέλος της συζήτησης;
Δηλαδή, δεν µπορούσατε να το φέρετε στην αρχή της συζήτησης το σχέδιο να το δούµε, να ακούσετε µία πρωτόλεια κριτική,
αν θέλετε.
Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το αν θα µου δώσετε
µία απάντηση για το διαγωνισµό που σας είπα, που αφορά το
ΙΚΑ, ανθρώπους που πέρασαν τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Θα πρέπει να προσληφθούν, αλλά προηγούνται άλλοι, οι οποίοι έδωσαν
για την Αγροτική Τράπεζα και τώρα βρίσκονται στο ΙΚΑ κατά προτεραιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και θα πρέπει να σας πω ότι η διοίκηση του ΙΚΑ χρησιµοποιώντας το Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν
έχει ούτε καν αναρτήσει τις αποφάσεις σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην επανέρχεστε,
κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος
στα του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και µάλιστα, είχατε δεσµευτεί ότι θα είναι υποχρεωµένες οι διοικήσεις να αναρτούν, προκειµένου να υπάρχει νοµιµότητα στις αποφάσεις τους. Δεν
υπάρχει κάτι τέτοιο.
Θα ήθελα να µου εξηγήσετε τι συµβαίνει µε αυτόν το διαγωνισµό, γιατί κατά την πρώτη ερώτησή µου αποφύγατε να λάβετε
θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην ανοίξουµε πάλι
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από την αρχή τη συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εγώ, ευχαρίστως να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων
και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και θα γίνει
η ψήφισή του χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 17
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 25
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως συµπλη-
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ρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 411 και ειδικό 46;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό, όπως συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 411 και ειδικό 46, κατά πλειοψηφία
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 410 και ειδικό 45;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
συµπληρώθηκε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 410 και ειδικό 45, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Παρών.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Παρών.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Παρών.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
392 και ειδικό 36.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 392 και ειδικό 36, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
«Κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών προσωπικού των
δήµων».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι.
«Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέρθηκε
στους ΟΤΑ Α’ βαθµού».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι.
«Νοµική υποστήριξη υπαλλήλων δήµων και περιφερειών».
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι.
«Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ από Δήµο Πειραιά σε περιφερειακή ενότητα Πειραιά».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Παρών.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι.
«Μετατάξεις, µεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ που
πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήµατα».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 392 και ειδικό 36 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
410 και ειδικό 45.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 410 και ειδικό 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
«Διαδικασία καταβολής κυρίας οφειλής και προστίµων τρίτων
προς δήµους».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
«Λειτουργικά θέµατα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
«Δηµοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
υπόχρεων προσώπων – Ψηφιακή διακίνηση της δηµοσιευτέας
ύλης προς το Εθνικό Τυπογραφείο».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
«Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 410 και ειδικό 45 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
411 και ειδικό 46.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 411 και ειδικό 46, ως έχει;
«Μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ βαθµού σε υπηρεσίες του δηµοσίου και ΝΠΔΔ και αντιστρόφως».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
«Υποχρεωτική µετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού ΟΤΑ Α’
βαθµού».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
«Θέµατα µόνιµου προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Όχι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
«Σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ναι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
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«Κατάργηση της θέσης µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα του
Εθνικού Τυπογραφείου».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Όχι.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 411 και ειδικό 46 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό οµόφωνα.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο και 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κισσάµου Χανίων.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, β) αναφορά στον εορτασµό της
Ευρωπαϊκής Ηµέρας της Θάλασσας και γ) συζήτηση της υπ’
αριθµόν 43/14-4-2011 επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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